
LABDARĪBA  Labdarības jūtas cilvēkos 
parasti uzplaukst Ziemassvētku laikā, 
taču ir profesijas, kurās ar to nodarbojas 
ik dienu. Ādažu novadā sociālās palīdzī-
bas jomu izveidojusi un attīstījusi Ieva 
Roze. 
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BALTEZERA SŪKŅU STACIJAI - 110   Baltezera 
sūkņu stacija bija vērienīgākais ūdensapgā-
des projekts Rīgas vēsturē, kas liecināja par 
20. gadsimta sākuma inženierdomas augsto 
līmeni. Būvēt to sāka 1903., ekspluatācijā 
pieņēma ‒ 1904. gadā.

Ādažos atklāta Vēstures un mākslas galerija

Ādažu Kultūras centrā 15. novembrī 
Valsts svētku pasākuma ietvaros tika 
atklāta Ādažu Vēstures un mākslas ga-
lerija. Jau ilgāku laiku krātās dokumen-
tālās liecības par Ādažiem ir radušas 
jaunu mājvietu Ādažu Kultūras centra 

pirmā stāva telpās. Vēstures un mākslas 
galerijas pastāvīgā ekspozīcijā šobrīd 
skatāma fotoizstāde par Ādažu novadu 
1918–1940, kā arī eksponētas atsevišķas 
unikālas novada vēstures un mākslas 
liecības. Audiovizuāli iespējams iepa-

zīties ar novadnieku darbības jomām, 
sasniegumiem un sadzīvi no vissenāka-
jiem laikiem līdz mūsdienām. Ekskur-
sijas iepriekš jāpiesaka Ādažu Kultūras 
centrā pa tālruni 67997171 vai rakstot 
e-pastu: info@adazikultura.lv

Ādažu Vēstures un mākslas galeriju tās atklāšanā sveic aktrise Katrīne Pasternaka, Latvijas Nacionālo bruņoto spēku pulkvedis Mār-
tiņš Liberts, Ādažu  novada domes Attīstības daļas vadītāja Karīna Miķelsone



 Ādaži šogad 
Ziemassvētku laikā 
ietērpušies krāšņās 

rotās, apgaismojuma 
stabi Pirmajā ielā 

uzvilkuši svētku mēteļus 
un nostājušies gaismas 

goda sardzē.
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 NBS Nodrošinājuma pavēlniecības        
3. Reģionālais nodrošinājuma centrs un 
Nesprāgušās munīcijas neitralizācijas 
skola kopā ar Ādažu vidusskolas direktori 
Daci Dumpi 11. novembrī pēc Ādažu 
vidusskolas atbalsta biedrības sarūpēto 
sarkanbaltsarkano lentīšu izdalīšanas 
skolēniem.

 Jaunā bērnu rotaļu laukuma atklāšanas 
dienā domes projektu vadītāja Gunta 
Dundure saņem ziedus par veiksmīgu šā 
projekta vadību.
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 Ādažu novada domes priekšsēdētāja 
vietnieks Pēteris Balzāns un vēstures skolo-
tāja Rita Ulpe kopā ar skolēniem piemiņas 
brīdī Baltezera kapos Lāčplēša dienā.
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 Vēsturniece Elita Pētersone tēlniecei Ēvī 
Upeniecei rāda, kur jaunatklātajā Ādažu 
Vēstures un mākslas galerijā vietu raduši 
viņas darbi.

 Domes priekšsēdētāja 
vietnieks Pēteris Balzāns 

slimnīcas 60 gadu jubilejā 
sveic tās vadītāju Pēteri 

Pultraku.
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 Prieks un jautrība jaunatklātajā bērnu 
rotaļu laukumā!
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 Atklājot Ziemassvētku egli, kopā ar bērniem dzied ne tikai 
Ziemassvētku vecītis un sniegbaltīte, bet arī domes priekšsēdētājs 
Māris Sprindžuks.
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 Ādažu vidusskolas deju kolektīvs "Rūta" un 
Ādažu Mākslas un mūzikas skolas audzēkņi ar 
īpašu svētku koncertu ASV karavīrus sveic 
Pateicības dienā. 
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 Kristiāna Stirāne, kori "Mundus" un "Jumis" Latvijas valsts 
svētku koncertā Ādažu Kultūras centrā.
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 Lielās egles iedegša-
nas svētkos  

Ziemassvētku 
vecītis šogad 

pārsteidz bērnus, 
ierodoties ar 

kvadraciklu, kā 
arī spēlējot 

ģitāru. 
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MĒNESIS BILDĒS
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ZIEMASSVĒTKI

Kad diena ir kļuvusi visīsākā un tā 
vien šķiet, ka tumsa tūlīt, tūlīt ņems 
virsroku, Ziemassvētki kā dzidrs gais-
mas stars pāršķeļ tumsu, neļaujot tai 
pārņemt Dieva laisto pasaulīti, ienesot 
ikkatra cilvēka sirdī ticību, ka gaisma ir 
tā, kas vienmēr uzvar. 

Par godu šai dienai, jau izsenis ir svinēti 
svētki. Tie saukti dažādi – par Bluķa va-
karu, par Kaļedām, vēl arī par Ķūķu va-
karu – pēc ēdiena, ko šai vakarā ēd. Šo-
dien tos pazīstam kā ziemas saulgriežus 
jeb Ziemassvētkus. Tie ir gada sirsnīgākie 
un ģimeniskākie svētki, kad jauns un vecs, 
liels un mazs ar dziesmām un dažādām iz-
darībām līksmībā iezīmē gaismas uzvaru 
pār tumsu. 

Mūsu tautas tradīcijas vēstī, ka laikā, 
kad diena kļuva visīsākā un nakts visga-
rākā, tas parasti ir 20. – 21. decembrī, sāka 
svinēt Ziemassvētkus. Mājas dekorēšana, 
mielasta gatavošana, īpašais pirts rituāls, 
kas sagatavoja cilvēku gaismas uzvaras 
svētkiem gan fiziski, gan enerģētiski attī-
rot, bija svētku sastāvdaļas. 

Mūsdienās, šajā steigpilnajā laikmetā, 
šie svētki neviļus atgādina par vērtībām, 
kas dzīvojušas mums līdzās gadu tūksto-
šiem – par ģimeni, par mīlestību un labes-
tību, par cilvēka un dabas nesaraujamo 
saikni.

Materiālās vērtības nereti ņem virsro-
ku, tāpēc jo īpaši svarīgi ir svinēt ziemas 
saulgriežus, kas rosina garīgi pilnveidoties 
un attīstīties.

 ”Apzinoties gada ritus un to enerģētis-
ko nozīmi manā dzīvē, saulgriežu laikā 
ļoti piedomāju par lietām, kuras vēlos 
atrisināt, izvērtēju iepriekš padarīto, kā 
arī veicu iekšējo programmēšanu nāka-
majam ciklam, izvirzu jaunus uzdevu-
mus. Šie uzdevumi var būt dažādi, bet 
visbiežāk tie ir garīgai stiprībai un pa-
šizaugsmei. Ir reizes, kad neuzstādu ne-
kādus mērķus, tik pavadu šo laiku iekšējā 
klusumā, vērojot sajūtas un izkopjot pa-
ļāvību,” atzīst Juris Krūze, „Ādažu Nam-
saimnieks” valdes loceklis, kuram šis ir 
īpaši nozīmīgs laiks.

Ziemas saulgrieži ir maģisks brīdis, 
kas dot ikvienam iespēju atstāt visu lieko, 
atsvabināties no nevajadzīgā un uzsākt 
jaunu savu dzīves ciklu. To raksturo arī 
rituālās darbības, kas veicamas šajā lai-
kā, piemēram, bluķa vilkšana. Bluķis, kas 
parasti ir no ozola, tiek vilkts ap māju, pa 
ciemu, pilsētu, ceļā savācot visas likstas 
un nelaimes. Kad apstaigāti visi stūri, to 
sadedzina, atbrīvojoties no pērnā gada ne-
veiksmēm, sliktām domām un darbiem. 
Senāk arī zīlēšana bija veids, kā cīnīties 
ar ļaunajiem gariem un piesaistīt veiksmi. 
Sevišķi ar zīlēšanu noņēmās neprecētās 

Kur palikuši
īstie Ziemassvētki?
Kur palikuši
īstie Ziemassvētki?

meitas, kas vēlējās uzzināt, kurš būs viņu 
izredzētais. Taču ne tikai meitas zīlēja 
savu nākotni. Uz labu ražu cerot nākama-
jā gadā, tika skaitītas zvaigznes debesīs; jo 
vairāk saskaitīja, jo labāka raža gaidāma. 
Šodien katrā mājā aizvien var sastapt lai-
mes liešanas tradīciju, kas palīdz saredzēt 
nākotni. 

Lai arī daļa no rituālajām darbībām un 
senajām zināšanām ir zudušas dažādu 
varu un vēsturisko notikumu ietekmē, 
liela daļa ir izdzīvojušas un tiek praktizē-
tas arī šodien. Tiesa, ja senāk tas bija kat-
rā sētā, šodien ne visi apzinās saulgriežu 
nozīmi.

”Manā dzīvē šie svētki ir ienākuši reizē 
ar garīgo briedumu. Bērnībā šādas lietas 
netika praktizētas un informācijas pie-
ejamība bija ļoti šaura un tendencioza, tā 
vienmēr aprobežojās ar tradicionālo kris-
tietības redzējumu. Katram no mums ceļš 
uz garīgo izaugsmi būs citādāks, tāpat kā 
izpratne par to. Manā gadījumā tas ne-
sākās ar saulgriežu svinēšanu, bet gan ar 
interesi par reliģiju daudzveidību, garīgo 
mācību izzināšanu un sev pieņemama 
virziena atrašanu. Es nekad neesmu ap-
robežojies ar vienu informācijas avotu, ar 
vienu pārliecību, ar vienu “pareizo” uzska-
tu. Es apzinos sevi un savu ceļu kustībā, 
klausot savam ķermenim un intuīcijai, 
kur piestāt un aizkavēties. Saulgriežu ma-
ģiju apzinājos, kad studēju Reiki. Augot 
šajā sistēmā, sāku pievērst uzmanību ne 
tikai savai enerģētikai, bet arī Zemītes. 
Apzinos, ka joprojām lielākā daļa cilvēku 
tam nepievērš lielu uzmanību, bet zinu, ka 
katram reiz pienāks mirklis par to aizdo-
māties,” stāsta Juris. 

Latviešu tradīcijā tiek svinētas visas 
četras ekvinokcijas, iezīmējot ne tikai 
laika maiņu dabā, bet arī cilvēka dzī-
vē. Ziemassvētki simboliski ir zemākais 
punkts. Daba savā rimtumā ir sasniegusi 
maksimumu un pirms pilnīgas apstāša-
nās nāk saulgrieži, laiks mainās – atkal 
viss mostas un dzimst no jauna. Tas no-
tiek arī katra cilvēka dzīvē un sabiedrībā 
– gan gada ietvaros, gan lielākos ciklos, 
jautājums, vai katrs to apzinās un pie tā 
piedomā.

 ”Es teiktu, ka mūsdienu sabiedrība 
sāk apzināties, ka pašreizējais ceļš ved uz 
iznīcību, tā tas nevar turpināties. Mūsu 
sabiedrības standarti ļoti ātri un krasi 
mainās. Vērtību skalas tiek nomainītas ar 
tehniskām un manipulatīvām. Ģimenes 
stiprība vairs netiek uzskatīta par vērtību. 
Galvenais mūsu valstī ir eksporta, importa 
un nomaksāto nodokļu rādītāji. Modernā 
pasaule tiecas uz rūpniecisku atražošanu, 
kur “Excel” ir lielāka nozīme par garīgo 
izaugsmi.

Taču šādi mēs ilgi nevaram saglabāt 
savu iekšējo mieru un harmoniju, tāpēc 
meklējam ceļus, lai sakārtotos, un ceļu ir 
ļoti daudz. Katram savs. Katram var būt 
citāds veids, kā svinēt saulgriežu laiku, un 
ne vienmēr tam jābūt saistītam ar kopē-
jiem rituāliem lielu ļaužu pulkā. Galvenais 
ir apzināties mirkli un rīcību, jo katra jūsu 
doma ir jūsu vēlēšanās, kas piepildīsies,” 
pārliecināts Juris. 

Ziemassvētki ir laiks, kad ikkatram ir 
dota iespēja pāršķirt jaunu lapu dzīvē, ie-
nest savā dzīvē vairāk gaišu un priecīgu 
domu.

Inese Krūze
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“Ādažu Namsaimnieks” pateicas Ādažu iedzīvotājiem par iespēju būt par Jūsu mājas pārvaldnieku!
“Ādažu Namsaimnieks” pateicas 
Ādažu iedzīvotājiem par iespēju 

būt par Jūsu mājas pārvaldnieku! 
Gads ir bijis aizraujošs un dina-

misks. Esam izdarījuši daudz 
dažādu māju uzlabošanas darbu, 

esam piepulcinājuši jaunus ob-
jektus (Kadaga 9, Pirmā iela 31, 

Pirmā iela 43 un “Ozoli”)! 
Jaunajā gadā Ekonomikas 

ministrija plāno uzsākt jauno 
kārtu programmai “Ēku ener-
goefektivitātes paaugstināša-

nas pasākumi”, kas dos iespēju 
pieteikties ēku renovācijai.

Mēs turpināsim strādāt ar iedzīvotājiem, lai 
pārliecinātu par nepieciešamību ēkas 
siltināt, tādā veidā uzlabojot ēkas vizuālo 

izskatu un paaugstinātu energoefektivitāti.
Gribam atvainoties tiem, kam esam paliku-
ši kādu apsolītu, bet neizdarītu darbu parā-
dā, tiem, kam nācies saņemt atteikumus.
Jaunajā gadā mirdzumu acīs un siltumu 
dvēselē!
Lai veicas un lai izdodas mums kopīgiem 
spēkiem uzlabot savas dzīves vietas komfor-
ta līmeni un sasniegt iecerēto!
Gaišu un atklāsmēm bagātu šo Saulgriežu 
laiku! 

Ādažu Namsaimnieks

Godātie ādažnieki!
Šobrīd Ādažu dome strādā pie 2015.
gada pašvaldības budžeta izveides. Au-
got iedzīvotāju skaitam, pieaug ne tikai 
pašvaldības resursi, bet arī sabiedrī-
bas prasības un gaidas, lai pašvaldība 
apmierinātu svarīgākās iedzīvotāju 
vajadzības. Vides sakoptība, ielu un 
ceļu kvalitāte, sabiedrības drošība, iz-
glītības iestāžu paplašināšanās ir tikai 
dažas no vajadzībām, kas jānodrošina. 
Budžeta sastādīšana no deputātiem un 
domes darbiniekiem prasa atbildību un 
izlēmību, izšķiroties par resursu novizī-
šanu būtiskākajām vajdzībām. Resursu 
nekad nebūs pietiekami, lai padarītu 
visus darbus, tādēļ, veidojot budžetu, 
svarīgi izšķirties par būtiskāko mūsu 
novadam un cilvēkiem nākamajā gadā 
un arī turpmāk.
Arī 2015. gadu redzam aktīvu un dar-

bīgu – turpinot Ādažu izaugsmi un at-
tīstību. 
Strādāsim pie Ādažu sakoptības ne tikai 
centrā, bet arī lielākajos ciematos, in-
vestēsim ceļu kvalitātē un melioratīvo 
sistēmu sakārtošanā. Sabiedrības dro-
šībai palielināsim novērošanas kameru 
skaitu pie nozīmīgākajiem objektiem. 
Palielinoties skolēnu skaitam Ādažu 
vidusskolā, būs jāveic ieguldījumi ne 
tikai jaunu klašu atvēršanā, bet arī sko-
las un stadiona infrastruktūrā. Šobrīd 
meklējam telpas, lai bibliotēku no sko-
las pārvietotu uz Ādažu centru – tuvāk 
iedzīvotājiem. Veidosim nākamā gada 
kultūras un sporta dzīvi vēl bagātāku, 
lai pašvaldības pasākumi būtu vēl ska-
nīgāki un apmeklētāki. Tie ir tikai daži 
no pasākumiem, par kuriem deputā-
tiem būs jāizšķiras budžeta izveides 

diskusijās.
Tomēr ne jau resursu sadale ceļiem, 
infrastruktūrai un sabiedriskām ēkām 
nodrošinās labus rezultātus. Investīci-
jas un plānotie darbi dod vērtību tikai 
tad, ja ar tiem strādā cilvēki ar skaidru 
mērķi, pienākuma apziņu un atbildī-
gu attieksmi pret savu darbu. Vēlētos 
pateikties mūsu cilvēkiem, kuri veido 
ĀDAŽUS par skaistu un patīkamu vietu, 
kur dzīvot, strādāt un atpūsties! 
Ziemassvētku un gadu mijas gaisotnē 
gribētu pateikties arī Ādažu novada 
iedzīvotājiem par atbalstu, ierosināju-
miem un izturību šajā pārmaiņu laikā. 
Novēlu ādažniekiem priecīgus Ziemas-
svētkus un gaišas domas, sagaidot Jau-
no gadu!
Lai mums visiem ražīgs 2015. gads!

Māris Sprindžuks
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Ādažu senioriem jaunas iespējas
Biedrība “Ādažu novada pensionāru 

biedrība” īstenojusi projektu „Laikam līdzi 
Ādažos”, ko finansēja nodibinājums „Bori-
sa un Ināras Teterevu fonds” un līdzfinan-
sēja Ādažu novada dome. Kopējās projekta 
izmaksas ir 4033.40 EUR, Ādažu novada 
domes līdzfinansējums – 427,00 EUR. Par 
šo naudu telpa Gaujas ielā 16 tika aprīko-
ta ar datortehniku, skaņu aparatūru, gal-
diem, projektoru un citiem piederumiem, 
kā arī izveidota biedrības mājaslapa www.

adazuseniori.lv, kurā  visa nepieciešamā in-
formācija ir viegli pieejama un saprotama.

Realizēti arī visi projektā paredzētie in-
formatīvi izglītojošie saieti, sarīkojumi un 
kursi, nodrošināta senioru piekļuve dato-
ram, nodotas atskaites, ko pieprasīja abi 
finansētāji un sasniegts izvirzītais mērķis 
– aktivizēti novada pensionāri.

Izvērtējot īstenotā projekta mērķa kvan-
titatīvos rādītājus, nākas secināt, ka tie bija 
samērā pieticīgi, visi kopā mēs varam vai-

rāk. Lai izmantotu šo iespēju, Ādažu nova-
da dome ļauj mums izmantot zāli Gaujas 
ielā 16 un plāno palielināt nākamā gada 
budžetu pensionāru sabiedriskās dzīves 
nodrošināšanai par 2330 EUR.

Paldies finansētājiem, paldies projek-
ta vadībai! Tagad viss atkarīgs no mums 
pašiem, senioriem. Nāciet, piedalieties un 
centīsimies kopā atrast katram piemērotu 
nodarbi!

Ādažu novada pensionāru biedrība

Ādažu Kultūras centrā konference par latvisko dzīvesziņu 
22. un 23. novembrī Ādažu Kultūras 

centrā norisinājās konference „Vieno-
šanās Latviskajā dzīvesziņā” ar mērķi 
veidot vienotu izprati par latviešu tautas 
pamatvērtībām, tradīciju pārmantoja-
mību un nozīmi mūsdienu sabiedrībā. 
Konferencē piedalījās tādas spēcīgas 
personības kā Inese Krūmiņa, Latvijas 
3x3 kustības vadītāja, Māras loks dibi-
nātāja Irēna Saprovska, valodnieks Aus-
tris Grasis, Līvu fonda pārstāvis Dāvis 
Stalts, ārsts – psihoterapeits, pirtnieks 
Juris Batņa, kā arī Baltu zīmju enerģētis-

kās sistēmas pētnieks Ziedonis Kārkliņš, 
kustības Par latvisku kultūru izglītībā 
vadītāja Solvita Lodiņa, tautskolas 99 
Baltie zirgi dibinātājs Ojārs Rode, biolo-
ģiskās lauksaimniecības pārstāve Dace 
Kalniņa, kā arī vēsturnieki, folkloristi, 
tradicionālās medicīnas un citu jomu 
pārstāvji, kuri akcentēja latviešu tautai 
raksturīgo pasaules uztveri, kultūras un 
vērtību kopumu. Konferences video do-
kumentācija būs pieejama rīkotāju mājas 
lapā www.dzivotprieks.lv.

Inese Krūze

Atbalstiet Ādažu novada senioru deju kolektīvu “Dēka”
Nesen dibinātais Ādažu novada se-

nioru deju kolektīvs “Dēka” gatavojas 
piedalīties Latvijas senioru deju svētkos 
1915. gada maijā Madonā, bet trūkst 
nolikumam atbilstošu tautastērpu, kas 
ļautu piedalīties kolektīvu atlases skatē 
un svētkos. Tieši tādēļ kolektīvs pieda-
lās konkursā “Labie darbi.lv” ar projek-
tu “Tautastērpi senioru deju kolektīvam 

“Dēka””. Ir pārvarēta konkursa pirmā 
kārta un uzsākta cīņa projektu konkursa 
2. kārtā, kurā uzvarētājus nosaka pub-
liskajā interneta balsojumā. Konkursā 
piedalās 15 projekti, bet uzvarētāji būs 
tikai 3, 4. Bez ādažnieku aktīva atbalsta 
uzvarēt nav iespējams.                                                                       

 Balsot var pa vienai reizei:                                                                                                     
 1. Mājas lapā  www.labiedarbi.lv reģis-

trējoties ar mobilā tāruņa numuru, 
2. portālā www.draugiem.lv/special/la-

biedarbi/                                                
  3. Portāla inbox.lv balsošanas platfor-

mā www.labiedarbi.inbox.lv       
Balsošana notiek visa mēneša garumā 

līdz 31.12.2014 plkst. 23.59
Būsim pateicīgi par katru balsi! 

Ādažu pensionāru biedrība

ASV karavīri Ādažu garnizonā aizvadījuši Pateicības dienu

 Par godu ASV svētkiem – Pateicības dienai, 
ASV karavīri Ādažu garnizonā baudīja īpašas 
svētku pusdienas, torti un speciālu viņiem vel-
tītu Ādažu Mākslas un mūzikas skolas, kā arī 
Ādažu vidusskolas un deju kolektīva “Rūta” 
sarūpēto svētku koncertu. Ideja par svētku 
koncertu radās Ādažu vidusskolas atbalsta 

biedrībai un tās pār-
stāvim, Latvijas Na-
cionālo bruņoto spēku 
Operatīvās plānošanas 
departamenta priekš-
niekam, pulkvedim 
Ērikam Naglim. “Tas 
ir veids, kā ASV kara-
vīriem pateikt paldies 
par jauno žogu, kas 
šovasar tika uzstādīts 
apkārt skolas teritori-
jai, radot lielāku dro-
šības sajūtu gan vecā-
kos, gan bērnos,” atzīst 

pulkvedis Ēriks Naglis. 
Ādažu sākumskolas, pamatskolas un vidus-

skolas skolēni bija sagatavojuši arī sirsnīgus  un 
mīļus  apsveikumus, kurus saņemot, karavīru 
sejās uzreiz atplauka smaids. “Bērna zīmējums, 
esot tālu prom no savām mājām, aizkustina un 
rada sajūtu, ka esi novērtēs un vajadzīgs,” atzīst 

kāds no karavīriem, saņemot apsveikumu. Pa-
teicoties par koncertu skolas vadībai, karavīri 
atzina, ka tas ļāvis viņiem justies kā mājās. Pa-
teicības dienā svētku  pusdienas ASV garnizonā 
pamatā gatavoja tikai ASV karavīri, latviešiem 
tikai piepalīdzot. Uz garnizonu tika atvesti tī-
tari un citi produkti, kas nepieciešami maltītes 
sagatavošanai īsteni amerikāniskā garā. 

Monika Griezne
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Skolotāji un skolēni no Vācijas viesojas Ādažu vidusskolā 
Comenius projekts Ādažu vidusskolā 

turpinās, un šī projekta ietvaros novem-
brī Ādažu vidusskolā viesojās vairāk nekā 
30 skolēni un skolotāji no Vācijas, Kētenes 
Ludviga ģimnāzijas. Daļai tā bija priecīga 
atkalredzēšanās ar mūsu skolēniem, kuri 
maijā viesojās Vācijā, daži Ādažos bijuši 
septembra beigās, bet lielākā daļa ģimnā-
zijas skolēnu pirmo reizi apmeklēja gan 
Latviju, gan Ādažus.

Ādažu vidusskolu un Kētenas 
Ludviga ģimnāziju vieno ne tikai 
piedalīšanās kopā ar skolēniem 
no Itālijas, Polijas, Slovākijas, 
Turcijas un Portugāles Come-
nius projektā “GoEurope!”, ie-
studējot mūziklu “Comenius in 
love”, bet arī dejas un dziesmas 
tradīcijas. Kētenes Ludviga ģimnāzijā jau 
23 gadus skolotāju U. Šrēderes un A. Luk-
sas vadībā darbojas deju kolektīvs, kurā 
dejo visu vecumu skolēni. Tieši šī deju 
grupa bija ieradusies Ādažos, lai piedalītos 
kopējā koncertā ar deju kolektīva “Rūta” 
5.–2. klašu dejotājiem un abiem skolas 

koriem. Kā apsveikums un pārsteigums 
vāciešiem izskanēja pašu mazāko dziedā-
tāju – 1.–4. klašu kora, jautrā dziesma vācu 
valodā “Die Katze lief im Schnee”. Vācu 
dejotāji gan dejo pavisam cita stila dejas 
– no baleta līdz rokenrolam, stepam un 
īru dejām, programmā bija iekļautas arī 
topošā mūzikla dejas. Šī stilu dažādība un 
dejotprieks, un dziedātprieks radīja īpašu 

koncerta gaisotni. Tā nepazuda arī pēc 
koncerta Deju darbnīcā, kad vācu dejotāji 
“Rūtas” vadībā mēģināja iemācīties “Sud-
maliņas”, bet latviešu dejotāji – rokenrola 
pamatsoļus un kombinācijas. Paldies deju 
kolektīva “Rūta” vadītājām Inārai Miču-
lei un Vitai Reinboomai un kora vadītājai 

Andai Kļavei!
Tā kā vācu skolēni Latvijā pavadīja tikai 

nepilnas trīs dienas, tās bija ļoti intensī-
vas un notikumiem piepildītas, dodoties 
ekskursijā uz jūru, uz Vecrīgu, uz Gais-
mas pili un, protams, iepazīstot Ādažu 
vidusskolu, piedaloties mācību stundās, 
Erudītu konkursā, komunicējot svešvalo-
dās un sadarbojoties ar mūsu skolēniem, 

un savstarpēji paplašinot savu 
redzesloku. Bija patīkami dzirdēt 
pozitīvās atsauksmes par mūsu 
skolēnu labajām svešvalodu zi-
nāšanām, par skolas pozitīvo gai-
sotni un piedāvātajām iespējām 
gan skolā, gan Ādažu Mākslas un 
mūzikas skolā, kurā mēs, kā vien-
mēr, tikām laipni uzņemti. Īpašs 

paldies par atsaucību un viesmīlību visām 
ģimenēm, kuras pie sevis mājās uzņēma 
vācu skolēnus!

Mēs noteikti vēl tiksimies un ceram uz 
nākamajiem koncertiem un sadarbību!

Aija Krūze

“Pasaku Valstībā” pieredzes apmaiņas seminārs skolotājām

2014. gada 27. novembrī “Pasaku Val-
stībā” norisinājās Elīnas Eglītes pieredzes 

apmaiņas seminārs “Tematiskās ballītes 
bērniem”. Seminārā skolotājām bija iespē-
ja piedalīties inscenētā dzimšanas dienas 
pasākumā, kurā tika izspēlētas dažādas 
jautras spēles, piedzīvoti neparasti pārstei-
gumi un gūtas vērtīgas idejas jautriem brī-
žiem pirmsskolā. Elīna Eglīte ir “Taureņu” 
grupas skolotāja. Kolēģi un draugi Elīnu 
raksturo kā atraktīvu un komunikablu cil-
vēku, kurai patīk jautrība. Elīna var iejus-
ties jebkurā tēlā, jo piedalās amatierteātrī 
“Kontakts” un jau 14 gadus vada bērniem 
dažādas tematiskās ballītes. Katra diena ar 

mazajiem ķipariem nes jaunas atklāsmes, 
piedzīvojumus, pārdzīvojumus, katra die-
na ir krāsaina un neviena diena nav līdzīga 
kādai citai. Elīna stāsta, ka bērnu smiekli 
un prieks ir tas, kas ļauj pozitīvi uzlādēties 
pašai. “Pasaku Valstība” ir lieliska vieta, 
kur atcerēties bērnību un atrauties no no-
pietnās ikdienas. Šeit aizmirstas visas rū-
pes, jo, esot kopā ar pulku “razbainieku” 
nav laika ne par ko citu domāt. Visa diena 
paiet lielā fantāziju zemē. Un kas var būt 
vēl labāks?

Sanda Sīle

Ādažu vidusskola akreditēta uz iespējami ilgāko laika periodu – turpmākajiem 6 gadiem 
Akreditācija ir process, kura ietva-

ros vērtē izglītības iestādes un izglītī-
bas programmas īstenošanas kvalitāti. 
Akreditācija dod tiesības izglītības ies-
tādei izsniegt valsts atzītu izglītības do-
kumentu par konkrētai izglītības prog-
rammai atbilstošas izglītības ieguvi. 

2008. gada oktobrī Ādažu vidusskolā 
tika veikta izglītības iestādes un vidus-
skolas īstenoto izglītības programmu 
akreditācija. Ekspertu komisija iepazi-
nās ar vidusskolas izstrādātajiem do-
kumentiem, veica skolēnu, skolotāju un 
vecāku anketēšanu, vēroja mācību stun-
das, analizēja skolēnu mācību sasniegu-
mus, kā arī intervēja pašvaldības vadītā-
jus, skolēnus un skolas darbiniekus, lai 
izvērtētu vidusskolas īstenoto izglītības 
programmu kvalitāti. Akreditācijas ko-

misija pieņēma lēmumu akreditēt 
vidusskolu un tās īstenotās izglītības 
programmas uz 6 gadiem (iespējami 
ilgākais laika periods). Komisija iz-
strādāja arī ieteikumus skolas dar-
bības uzlabošanai (piem., iežogot 
skolas teritoriju), par kuru izpildi vai 
izpildes gaitu vajadzēja regulāri at-
skaitīties. 

2014. gada pavasarī un vasarā vidus-
skola noteiktā kārtībā sagatavoja savas 
darbības pašnovērtējuma ziņojumu, 
kurā detalizēti atspoguļoja skolēnu 
mācību sasniegumus, to dinamiku un 
skolas darbības izvērtējumu visās jomās 
un iesniedza Izglītības kvalitātes valsts 
dienestā (IKVD). 

IKVD iepazinās ar skolas pašnovērtē-
juma ziņojumu, pedagogu profesionālo 

kvalifikāciju un profesionālās kompe-
tences pilnveidi, salīdzināja vidussko-
las skolēnu mācību sasniegumus valsts 
pārbaudes darbos ar skolēnu vidējiem 
sasniegumiem valstī un 2014. gada 3. 
novembrī pieņēma lēmumu atkārtoti 
akreditēt Ādažu vidusskolu uz iespēja-
mi ilgāko laika periodu – turpmākajiem 
sešiem gadiem. 

Dace Dumpe
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Ziemeļvalstu nedēļa Ādažu bibliotēkā
Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļa ir pro-

jekts, ko Ziemeļvalstīs administrē Bied-
rības Norden asociācija (Foreningen 
Norden Forbund), bet Latvijā – Ziemeļu 
Ministru padomes birojs sadarbībā ar Lat-
vijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu Litera-
tūras centru un biedrību Norden Latvijā.

No 10.–16. novembrim daudzās Latvi-
jas bibliotēkās noritēja ikgadējā Ziemeļ-
valstu bibliotēku nedēļa. Tā tika aizsākta 
1997.gadā  kā tradīcija, lai, sanākot kopā, 
iepazītu vairāk Ziemeļvalstis, palasītu li-
terāru darbu fragmentus un ieklausītos 
cits citā. Galvenais uzdevums - Ziemeļ-
valstu literatūras un kultūras iepazīšana. 
Ziemeļvalstīs projekts norisinājās jau 18. 
reizi, Latvijā – 17. reizi. Šīs nedēļas laikā 
daudzās Latvijas bibliotēkās notika te-
matiskas nodarbības- izstādes, konkursi, 
kopīgi lasījumi, stāstu stāstīšana un citi 
pasākumi. Gada vistumšākajā laikā ļoti 
daudzās publiskajās un skolu bibliotēkās 
Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs vienlai-
cīgi tika iedegtas sveces un lasīta kopīgi 
izvēlēta grāmata. Katru gadu Ziemeļval-
stu bibliotēku nedēļai ir kāda noteikta 

tēma, šogad – “Troļli Ziemeļos”.
Bibliotēkā bija iekārtota Ziemeļvalstu 

autoru darbu izstāde – varēja apskatīt 
grāmatas par trollīšiem Muminiem, pie-
minot zviedru rakstnieci Tūvi Jānsoni, 
kurai šogad apritēja 100. gadskārta. Āda-
žu bibliotēkas bibliotekāres Ziemeļvalstu 
nedēļā aicināja mazos lasītājus uz tikša-
nos ar trollīšiem – “Kā trolli piemin, tā 
trollis ir klāt...”, pastāstot mazajiem par 
troļļiem Ziemeļvalstu mitoloģijā. Kad aiz 
logiem ir rudens vēju un lapu deja, bib-
liotēkas darbinieces kopā ar bērnu drau-
gu Lasāmrūķi ciemojās pie trešo klašu 
skolēniem, nesot sveicienus no tālajām 
Ziemeļu zemēm – no Madikenas un 
Sniega karalienes, no Brāļiem Lauvassir-
dīm, leduslācēna Illes un, protams, trol-
līšiem Muminiem. Iededzot sveces, rūķis 
kopā ar mazajiem draugiem lasīja Siselas 
Bēes grāmatu par trollīšiem Paju un Paj-
ko, par viņu lielo ģimeni, kas dzīvo troļļu 
alā zem vecā ozola. Lasot par trollīšu pie-
dzīvojumiem, mazajiem klausītājiem bija 
jābūt modriem, lai varētu pareizi atbildēt 
uz jautājumiem, kurus uzdeva rūķis.

Rīta stunda pagāja nemanot, rūķis at-
vadījās no saviem draugiem ar sveicie-
niem visiem Latvijas jubilejā, cienājot 
mazos lasītājus ar kārumiem un uzdo-
dot arī mājas uzdevumus. Iepriekš tika 
sagatavota anketa ar 4 jautājumiem, uz 
kuriem mazie klausītāji, tās aizpildot, 
varēja sniegt atbildes, kā arī izdalītas iz-
krāsojamās lapas ar Muminu – trollīšu 
attēliem.

Sandra Orlovska

Valdorfa skolas audzēkņi piedalās starptautiskā UNESCO forumā

UNESCO Asociēto skolu projekts 
Latvijā ar panākumiem darbojas 
jau vairāk nekā 20 gadu. Ādažu Brī-
vā Valdorfa skola (turpmāk ĀBVS) 
šajā skolu tīklā ar interesi piedalās 
jau 14. gadu. Projekts piedāvā aktīvu 
darbošanos gan kultūras mantojuma 
saglabāšanā, gan ilgtspējīgas attīs-
tības jomā, pievērš uzmanību Latvijas 
un pasaules globālo notikumu izpētei. 
ĀBVS skolēnu parlamenta pārstāvji Elī-
na Zīle, Mārtiņš Līdaks un Leonards 
Kokorevičs piedalījās starptautiskā se-
minārā Valmierā, kas tika veltīts Baltijas 
ceļa gadadienai, savukārt no 11. līdz 17. 
novembrim ĀBVS audzēkņi devās uz 
MUN (Model United Nations) konfe-
renci, kas notika Itālijas pilsētā Cividale 
del Friuli. MUN ir ANO debašu simulā-
cija ar mērķi ir attīstīt jauniešu prasmi 

uzstāties publikas priekšā, 
pētītprasmi, kritisko domā-
šanu un prasmi sadarboties 
komandā. Šī aktivitāte dod 
jauniešiem zināšanas par 
diplomātiju, starptautiska-
jām attiecībām un ANO.

Šajā UNESCO organizē-
tajā forumā 
p i e d a l ī j ā s 
vairāk nekā 
200 dele-
gātu no 25 
v a l s t ī m . 
K a t r a 
valsts deba-
tēs pārstā-
vēja kādas 
citas valsts 
v ie dok l i . 

ĀBVS komanda ANO ģe-
nerālajā asamblejā ieradās kā de-
legācija no Apvienotās Karalistes. 
Tās sastāvā bija Toms Bērziņš no 8. 
klases, kurš darbojās Cilvēktiesību 
padomē, Emīls Zavelis no 9. klases 
(Atbruņošanās komiteja), Mārtiņš 
Līdaks no 10. klases (Drošības 
padome), Patrīcija Muleita no 9. 
klases (UNESCO), Natālija Tanne 
no 12. klases (Vides komiteja) un 
skolotāja Kristīne Upīte (delegātu 
padomdevēja).

Pasākuma atklāšanas ceremonijā 400 
skatītāju lielai auditorijai, kuras sastāvā 
bija gan foruma dalībnieki, gan peda-
gogi, prese un televīzija, gan arī vietējās 
sabiedrības pārstāvji, uzrunu teica katras 
valsts delegācija. Ar skaļiem aplausiem 
atbalstīto Lielbritānijas viedokli pauda 
delegācijas pārstāvis Emīls.

Debates risinājās trīs dienas, to laikā 
tika apskatīti tādi jautājumi kā neliku-
mīga mākslas darbu tirdzniecība, tero-
ristu grupējumu atbruņošana, bēgļu no-
metņu organizācija, Izraēlas – Palestīnas 
konflikts un citas nozīmīgas mūsdienu 
pasaules problēmas. Jaunieši atzīst, ka 
tā bija unikāla pieredze, un cer ieviest 
MUN tradīciju arī Latvijā. Iegūti jauni 
draugi, zināšanas un pozitīvas emocijas. 
Nav divu domu par to, vai piedalīties arī 
nākamajā MUN konferencē. 

Kristīne Upīte
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Labdarības jūtas bieži vien cilvēkos 
uzplaukst tieši Ziemassvētku laikā, 
taču ir profesijas, kurās ar labdarību 
nodarbojas ik dienu. Sociālais darbs kā 
profesija Latvijā parādījās tikai pirms 
20 gadiem, bet pasaules vēsturē tās ie-
dīgļi meklējami jau senajos klosteros 
un krietni vēl pirms tam – līdz ar cil-
vēcības piedzimšanu cilvēkā pašā. Ar 
apziņu, ka nekas nedara tik laimīgu, 
kā spēja dot un palīdzēt otram. Ādažu 
novadā sociālās palīdzības jomu izvei-
dojusi un attīstījusi Ieva Roze.

 Kāda ir šā brīža situācija Ādažu 
novadā sociālajā jomā? Trūcīgo ļaužu 
skaits pieaug vai mazinās? 

Šobrīd trūcīgo statuss ir 81 ģime-
nei, maznodrošinātas ir 114 ģimenes, 
tomēr ar katru gadu situācija novadā 
uzlabojas, jo parādās aizvien jaunas 
darba vietas, atveras jaunas ražotnes. 
Vissmagākais bija 2009. gads, kad sā-
kās krīze. Samazinājās darba vietu 
skaits, algas, šobrīd situācija uzlabo-
jas. Skolā nepieciešams aizvien mazāk 
brīvpusdienu. Tagad jau pirmās 3 kla-
ses ēd par brīvu. Valsts tās apmaksā, 
savukārt pašvaldība apmaksā brīvpus-
dienas maznodrošinātajiem. Ādažos 
situācija ir ļoti labvēlīga, mums ir maz 
bezdarbnieku. Šobrīd visgrūtāk darbu 

atrast tiem, kam 
nav nekādas 
profesijas, iz-
glītības, kā arī 
tiem, kuri negrib 
īpaši piepūlēties 
un meklēt dar-
bu. Nekvalifi-
cēts darbaspēks 
vairs nevienam 
nav vajadzīgs. Ja 
šodien gribētu 
atrast darbu vī-
rietim, kuram 
nedaudz pāri 
40 un ir nelielas 
problēmas ar al-
koholu, neiespē-
jami! Ir pietieka-
mi daudz jaunu 
cilvēku, kuriem 
nav darba. Kā-
dēļ uzņēmējam 
auklēties ar grūt-
dieņiem? Arī in-
valīdiem ir ļoti 
grūti atrast dar-
bu, bezdarbs ir 
tik liels, ka darba 
devējs var izvē-
lēties spējīgākus 
cilvēkus. 

Vai programma, kas uzņēmējiem 
sniedz nodokļu atlaides, darbā ņemot 
cilvēku ar īpašām vajadzībām, sevi at-
taisno? 

Manuprāt, nē. Ir bijuši pāris gadīju-
mi, arī pie mums cilvēki strādājuši, bet 
tas nav tik lielā skaitā, cik vajadzētu. 
Ja agrāk simts latu darbs bija pusgada 
programma, tad vēlāk – 4 mēnešu, bet 
pēdējais darbinieks, kurš pie mums 
bija, piedalījās jau tikai vairs divu mē-
nešu programmā. Cilvēki ir gatavi strā-
dāt par 130 eiro mēnesī, viņi gaida rin-
dā, lai varētu veikt šo darbu. Sociālajā 
dienestā katru dienu pēc drēbēm atnāk 
kādi 17 cilvēki, savukārt drēbes atnes 
nodot kādi 3, 4 cilvēki. 

Cik novadā ir bezpajumtnieku? 
Šādu datus grūti iegūt. Šobrīd vie-

tējos zinu divus. Vasarās ieklīst Rīgas 
bezpajumtnieki, viņi uz Ādažiem nāk 
kā uz vasarnīcu. Pārsvarā viņi nespēj 
īrēt istabiņu alkohola problēmu dēļ. 
Mēs varam piedāvāt Rīgā patversmi, 
mūsu policija ir gatava turp aizvest, bet 
viņi tur uzturas labi ja 3 dienas, jo arī 
tur nedrīkst atrasties alkohola reibumā. 
Valsts bezpajumtniekiem maksā garan-
tēto iztikas minimumu – 49,80 eiro mē-
nesī, ja vien spēj izpildīt nosacījumus 
par līdzdarbību. 

Kas tie par līdzdalības nosacīju-
miem? 

 Piemēram, reģistrēties Nodarbinā-
tības valsts aģentūrā, mēs liekam reizi 
mēnesī atrādīties, izmazgāt veļu, dar-
boties pie datora. Reizi nedēļā parā-
dīties pie mums nedzērušam, skaidrā 
prātā. Citam tas var būt pienākums sa-
kārtot savu dzīvesvietu. Katra problē-
ma ir individuāla, tādēļ arī līdzdalības 
pienākumi ir atšķirīgi.

Kur Ādažos bezpajumtnieki mitinās?
Vakar, piemēram, viens bija apme-

ties Antras (kolēģe, sociālā dienesta 
darbiniece M.G.) kāpņu telpā. Kur var, 
tur dzīvo. Mēs esam pirmie, kas uzzi-
na, ja kādam ir slikti. Vispirms cilvēks 
nāk uz sociālo dienestu, tikai pēc tam 
– uz domi. Līdz domei nokļūst tikai tie, 
kuri nav apmierināti ar mūsu sniegto 
palīdzību. Esam par maz iedevuši vai 
atteikuši. Sociālais dienests ir pirmais 
buferis, kas saņem negācijas – par val-
dību, pensijām, augsto apkures maksu 
un visu ko citu. 

Ne tikai Ādažu Sociālais dienests, bet 
arī sociālā palīdzība Latvijā šogad atzī-
mēja savu divdesmitgadi...

Jā, tieši tā, tolaik katrā pagastā bija 
kāds cilvēks, kuram, vai nu pašam ģi-
menē bija šāda problēma, vai arī kā ci-
tādi bija iesaistīts sociālajā jomā. Darbs 
sociālajā jomā ir ļoti smags un grūts, jo 
sociālie dienesti vienmēr pirmie izjūt 
visas problēmas, kas notiek valstī, pie-
mēram, ekonomisko krīzi, bezdarba 
līmeni. Šis nav darbs, kad piecos va-
karā vari atstāt papīrus uz galda un iet 
mājās. Problēmas nāk līdzi. Tās nevar 
vienkārši nolikt. Dažreiz pat naktī pa-
mostos un domāju: “Ko man šiem cil-
vēkiem teikt? Kā mēs varam palīdzēt?” 
Šajā gadā bija jāsaskaras ar diviem paš-
nāvības mēģinājumiem, vienu pašnāvī-
bu, kā arī gadījumu, kad ģimenē nošāva 
bērnu mammu un pēc tam nošāvās arī 
cilvēks pats. Mums uzreiz bija jāspēj ie-
iet šajā ģimenē. Runāt ar bērniem. Tik-
ko bija aizbraukusi policija, kad atbrau-
cām mēs. Emocionāli kam tādam nav 
iespējams sagatavoties. Uzreiz jāprot 
atrast pareizie vārdi. Pašnāvības gadī-
jumā – uz gultas palika nespējīga māte 
– invalīde. Dažkārt problēmu var atri-
sināt ar pabalsta iedošanu, bet citreiz tā 
jārisina ilgstoši. Vismaz divas reizes ne-
dēļā saņemam ziņu, ka kāds seniors jā-
ievieto pansionātā. Mēs nevaram emo-
cionāli neiesaistīties. Atnākot mājās, 
cenšos skatīties debesīs, vērot saulrietu, 
mēģinu ieraudzīt visu skaisto. Darbs ir 
tik emocionāli sarežģīts, ka pēc tā vēlos 
smelties skaistus iespaidus un emocijas. 

Līdzi
just
Līdzi
just
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PERSONĪBA

Kā nokļuvāt Ādažos? 
Uz Ādažiem no Rīgas atnācu 20 gadu 

vecumā, 1983. gadā. Mana mamma 
Ādažos strādāja par zobārsti un aici-
nāja pieteikties darbā uz jauno bērnu-
dārzu, kas tolaik nelīdzinājās nevienam 
citam – unikāla arhitektūra, ar plašām 
telpām, ziemas dārzu... Alberta Kaula 
sieva Ārija Kaula bērnudārzam vēlējās 
piesaistīt labākos speciālistus no visas 
Latvijas. Atceros, kā viesojāmies Ārijas 
Kaulas mājās, kur notika pirmā pārru-
nu kārta. Pēc tam bērnudārzā komisijas 
klātbūtnē notika atkārtotas pārrunas. 
Ar daudzām kolēģēm cieši sadrau-
dzējāmies. Esam kļuvuši par ģimenes 
draugiem daudzu gadu garumā. 

Kā sociālais dienests Ādažos veidojās? 
Toreizējais domes priekšsēdētājs 

Normunds Breidaks manī redzēja ne-
pieciešamās īpašības, kas ļautu labi da-
rīt šo darbu. Vairākkārt jau biju vērsu-
sies pie viņa, stāstot, cik bērnu invalīdu 
dzīvo pagastā, ka vajadzētu telpas, kur 
mammām tikties. Kopā ar daudzbērnu 
ģimeņu biedrību biju iesaistījusies hu-
mānās palīdzības dalīšanā, lai varētu 
palīdzēt arī bērnu – invalīdu ģime-
nēm. Mans pirmais bērniņš piedzi-
ma, slimnīcā iegūstot stafilokoka 
infekciju, un gada vecumā viņam 
diagnosticēja bērnu cerebrālo trie-
ku. Tobrīd es jau biju iesaistījusies 
un apzinājusi vietējo bērnu – inva-
līdu vecākus, izveidojusi atbalsta 
grupiņu, biju viena no biedrības 
“Rūpju bērns” dibinātājām, ko vei-
doja mammas ar līdzīgām problē-
mām. Šīs sociālās problēmas man 
bija zināmas. Tā kā visu skolas lai-
ku vēlējos kļūt par mediķi, šī joma 
likās tuva medicīnai. Abi mani 
vecāki bija mediķi. Vienīgi dzīve 
tā iegrozījās, ka kļuvu par pirms-
skolas skolotāju. Kad pasaulē nāca 
pirmais bērniņš, man bija tikai 21. 
Biju ļoti jauna un nepieredzējusi. Mūsu 
ģimenē tas bija liels trieciens, jo abi ar 
vīru bijām jauni. Tas prasīja ne mazums 
pūļu – cīnīties par bērniņu, lai viņš spē-
tu staigāt un veseļoties. 

Kāds tolaik bija valsts atbalsts bēr-
niem ar īpašām vajadzībām? 

Minimāls, par šīm problēmām prak-
tiski nerunāja. Vienīgi valsts rehabilitā-
cijas sanatorijas bija daudz pieejamākas 
nekā šobrīd. Mēs redzam, cik daudz 
ziedojumu šobrīd māmiņas lūdz sa-
biedrībai. Bērniņā jāiegulda ļoti daudz 
– logopēda pakalpojumi, vingrošanas, 
masāžas, tas ir nepārtraukts vecāku 
darbs – meklēt iespējas konsultēties pie 
speciālistiem. Un tas prasa arī milzīgus 

līdzekļus un pašu uzņēmību. 
Ar kādām problēmām nācās saskar-

ties, uzsākot darbu sociālajā dienestā? 
Nebija nekādas datu bāzes ne par in-

valīdiem, ne vientuļajiem, apzināju da-
žādās iedzīvotāju grupas. Veidoju datu 
bāzes, centos aktivizēt pensionārus, lai 
viņiem būtu sava sabiedriskā dzīve – lai 
viņi justos vajadzīgi, nesēdētu mājās, 
būtu sociāli aktīvi. Sākumā mēs viņus 
aicinājām kopā, tagad jau viņi ir spēcī-
ga biedrība, kas spēj organizēties paši. 

Kāpēc savulaik iesaistījāties politikā? 
Normunds Breidaks mani aicināja 

uzņemties attīstīt ne tikai sociālo jomu, 
bet arī kļūt par deputāti, uzaicinot 
mani startēt vēlēšanās. Man patīk izai-
cinājumi. Es nenobijos, biju deputāte 5 
sasaukumus pēc kārtas. Pirmos 2 biju 
vienīgā deputāte – sieviete. 

Nešķita, ka politika ir netīra lieta, tā-
dēļ tajā labāk neiesaistīties?

Esot deputātei, ir lielāka iespēja pavir-
zīt kādu jomu, par ko sāp sirds. Pirmos 
sasaukumus tā vispār nebija nekāda po-
litika. Tā bija tikai pagasta saimniecis-
kā darbība un attīstība. Lemšana par to, 

kā darīt labāk, ko attīstīt. Tikko bija no-
dibinājusies brīvā Latvija, mēs nācām 
ar lieliem mērķiem. Man lielais mērķis 
bija veidot sociālo politiku Ādažos. At-
tīstīt pakalpojumus, pabalstus, gribējās 
palīdzēt cilvēkiem. Es kā deputāte va-
rēju stāstīt par sociālo jomu arī citiem 
deputātiem. Mani ļoti interesē viss, kas 
notiek Ādažos, neesmu vienaldzīga. 
Sākumā cīnījāmies par atbalsta centra 
izveidi. Pirms 12 gadiem atnācām uz 
šīm telpām. Viss bija jāizcīna. Pirmais 
budžets sociālajam dienestam bija 16 
000, 20 gadu laikā tas ir pieaudzis līdz 
400 000 eiro gadā. Paldies manām ko-
lēģēm. Viena pati es sociālajā dienestā 
neko nevarētu izdarīt, tas ir komandas 

darbs. 7 gadus cīnījos viena, bet tagad 
kolēģi ir mans lielais atbalsts, ilgstoši 
strādājam kopā. Paldies arī bāriņtie-
sai, policijai, ģimenes ārstiem, skolām, 
bērnudārziem. Ar visiem vienmēr esam 
labi sadarbojušies.

Kas šajā darbā patīk?
Darbs ar cilvēkiem. Mans lielais 

sapnis ir sociālais centrs ar dažādu so-
ciālo pakalpojumu klāstu. Man pat ir 
projekts, kurā izplānots, kā katra telpa 
izskatīsies. Tur būtu jauniešu centrs, in-
valīdu centrs, kopēja zāle, darba kabine-
ti, bāriņtiesa, psihologs, apspriežu telpa, 
higiēnas centrs ar dušām, veļas maz-
gātavu, bibliotēku un zāli ar datoriem. 
Sapnis ir ļoti dzīvs. Par sapņiem jārunā, 
tie jāpalaiž Visumā. Pagaidām šis sapnis 
visu laiku atliekas, jo nav telpu. 

Cik ātrā laikā sapnis varētu īsteno-
ties?

Ceru, ka tā būs tuvākā nākotne. Šobrīd 
gan prioritāte ir skola, jo pēc trim ga-
diem bērniem vairs nebūs kur mācīties. 

Kas palīdz aizmirst šīs smagās 
problēmas, ar ko ikdienā strādājat? 

Ļoti patīk palasīt kādu labu grāmatu, 
aiziet uz teātri, koncertu, patīk cept 
kūkas, gatavot dažādus saldos, ce-
pumus – gliemezīšus, rozītes, auzu 
pārslu cepumus, smilšu. Visdažā-
dākos. Patīk palutināt savu ģime-
ni ar dažādiem kārumiem, aicināt 
draugus ciemos un pašai gatavot 
cienastus. Man ir svarīgi, lai vide 
ap mani būtu skaista un sakārtota. 
Esmu estēte. Patīk skaistas lietas. 
Brīvdienās visa ģimene izbraucam 
uz vasarnīcu Gaujā, tā ir vislabākā 
relaksācija, svaigs gaiss, jūra, sau-
le, dārzs. Man ne tik daudz patīk 
strādāt dārzā, cik skaists rezultāts, 
skatīties, kā viss aug, zaļo un zied. 

Šī profesija laikam prasa lielu 
cilvēkmīlestību...

Šajā profesijā ļoti jāmīl cilvēki, jo 
pie mums nāk ne tikai labie, skaistie un 
mīļie, bet arī visi pārējie. No nelabvē-
līgām ģimenēm, alkoholiķi, cilvēki ar 
smagām veselības problēmām, tie, kuri 
nevar iztikt. Bez labestības šajā jomā 
strādāt nevar. 

Cietsirdīgākam cilvēkam būtu vieg-
lāk pateikt nē. Viņš nesadedzinātu sevi 
šajā darbā.

Pateikt nē ļoti jāmācās. Nav viegli to 
pateikt cilvēkam, kurš ir izmisis. Kurš 
nesaprot, kā tikt galā ar naudiņām un 
sadzīvi. Jābūt milzīgai empātijai, lai va-
rētu iejusties otra ādā. Jāspēj sajust otrs. 
Jāspēj just līdzi. 

Monika Griezne

Sociālā dienesta vadītāja Ieva Roze ar kolēģēm
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NOVADĀ

Valsts svētki un Adventes laiks Ādažu bērnudārzā
 19. novembrī Ādažu bērnudārzā tika 

atzīmēta Latvijas dzimšanas diena ar 
svētku koncertu bērniem un pasākumu 
„Sprīdīša ceļojums pa Latvijas pilsētām”. 
Katra grupiņa gatavoja informāciju par 
kādu no Latvijas pilsētām, lai iepazī-
tu Rīgu; Daugavpili; Jelgavu; Ventspili; 
Salaspili; Liepāju; Jēkabpili; Valmieru; 
Cēsis; Alūksni; Rēzekni; Tukumu; Āda-
žus. Lindas Cintiņas vadītais pasākums 
izvērtās interesants un izzinošs. Pilsē-
tas tika atrastas arī uz pašu izveidotās 
kartes. Katra grupiņa sveica Latviju arī 
ar pašu gatavotu darbu izstādi. 28. no-
vembrī Ādažu pirmsskolas izglītības 
iestādē tika ieskandināts Adventes laiks. 
Lielākie bērni kopā ar māmiņu vai tēti, 

bet daži bērni – kopā ar visu ģimeni 
izveidoja gaismas ceļu Adventes dārzā. 
Šis pasākums izveidojies kā bērnudār-
za tradīcija. Ne tikai bērniem, bet arī 
vecākiem svarīgi apzināties, ka gaisma, 
ko iededzam savās sirsniņās, ir svarī-
ga kā mums pašiem, tā arī apkārtējiem. 
Adventi raksturo divi vārdi – atnākšana 
un gaidīšana, ko var attiecināt uz svecī-
tes aizdegšanu vainagā. Pirmajā Adven-
tē aizdedzot svecīti, ir atnākusi Advente, 
bet ar skatieniem liesmiņā tiek gaidīti 
baznīcas svētki – Jēzus Kristus dzimša-
na. Un tā, katras nedēļas pēdējā dienā, 
svētdienā, esam par vienu sveces liesmi-
ņu tuvāk Ziemassvētkiem.

Anita Šaicāne

Ādažu Mākslas un mūzikas skolas audzēkņiem panākumi                                                                                    
starptautiskajā bērnu mākslas konkursā “Saules krasts” ‒ “Vēju stāsti”

Ar izciliem Ādažu Mākslas un mū-
zikas skolas audzēkņu panākumiem 
noslēdzies 6. Starptautiskais Gleznie-
cības un grafikas konkurss “Saules 
krasts” – “Vēju stāsti”. Starptautiskā 

konkursa žūrija, kuras sastāvā bija pro-
fesionāli mākslinieki un Mākslas Aka-
dēmijas studenti no Latvijas, Igauni-
jas, Vācijas, Francijas, Čehijas, Polijas 
un Portugāles, ļoti atzinīgi novērtējuši 

skolas au-
dzēkņu dar-
bus. Augstāko 
novērtējumu 
– 1. vietu ka-
tegorijā “Gra-
fika” (vecuma 
grupā 6–9 
gadi) iegu-
vis Jānis Oto 
Veismanis, 1. 
vietu (vecuma 
grupā 10–12 
gadi) – Mada-
ra Luīze Eri-
ņa, speciālo 

konkursa diplomu – Violeta Pavlova. 
Žūrijas komisijas atzinības ieguvušas 
Laila Maiga Kalniņa un Alise Savļaka. 
Augstāko novērtējumu – 1. vietu ka-
tegorijā “Glezniecība” (vecuma grupā 
10–12 gadi) ieguvis Robijs Ģirts Ģe-
derts, 3. vietu – Eva Evelīna Bokmane 
un speciālo konkursa diplomu – Ma-
dara Anastasija Fedosējeva. Skolas 
audzēkņiem Krisijai Adrianai Lanc-
manei, Rolandam Skraucim, Andrai 
Nikai un Rihardam Lediņam piešķir-
ti konkursa atzinības sertifikāti. No 
sirds priecājamies par mākslas noda-
ļas audzēkņu izcilajiem panākumiem 
un sveicam darbu autorus, kā arī viņu 
pedagogus – Ievu Neikenu, Dainu 
Grūnvaldi, Barbaru Iltneri, Aiju Au-
sēju-Rudzīti, Ingu Tardenaku, Sandu 
Fārenhorsti un Agnesi Augstkalnu. 

Ādažu Mākslas un mūzikas skola

Ādažu jauktais koris “Jumis” garīgās mūzikas festivālā Lietuvā
Ādažu jauktais koris ”Jumis” novembrī 

ciemojās pie Lietuvas draugu kora ”Drau-
giste” Mažeiķos. Koris ”Draugiste” ”Jumi” 
uzaicināja piedalīties Konrado Kavecko 
garīgās mūzikas festivālā, kas notika Ma-

žeiķu svētā Asīzes Franciska baznīcā. Tajā 
piedalījās arī vairāki kori no Latvijas, Lie-
tuvas un Igaunijas. Paldies Ādažu nova-
da uzņēmumiem ”Soira”, ”Ādažu čipsi”, 
”Emerald Baltic” par atbalstu ar produkci-

ju ciema kukulim uz Mažeiķiem. Aicinām 
ikvienu dziedātāju pievienoties mūsu ko-
lektīvam, īpaši vīru balsis. Nošu nepazīša-
na netiks uzskatīta par trūkumu!

Sandra Bukovska
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Policija svin 96. gadadienu, darbinieki saņem apbalvojumus
2014. gada 5. decembrī Valsts policija 

svinēja savu 96. gadadienu, kurā tika go-
dināti labākie policijas darbinieki. Āda-
žu – Garkalnes iecirkņa darbinieki var 
lepoties ar diviem Iekšlietu ministrijas 
Goda rakstiem, vienu Iekšlietu ministri-
jas pateicību, vienu Valsts policijas Goda 
rakstu, vienu Valsts policijas pateicību 

un divām Rīgas reģiona pārvaldes pa-
teicībām. Tāpat trīs darbiniekiem tika 
piešķirtas krūšu nozīmes par 20 gadu 
izdienu. Saulkrastu iecirkņa un Ādažu 
– Garkalnes iecirkņa policijas darbinie-
kus bija ieradušies sveikt pašvaldības un 
pašvaldības policiju pārstāvji. Tai skaitā 
Ādažu Pašvaldības policijas priekšnieks 

Oskars Feldmanis un Ādažu novada 
domes priekšsēdētājs Māris Sprinžuks, 
kurš pateicās par ieguldīto darbu un rei-
zēm neordināro risinājumu dažādās si-
tuācijās, novēlēja darbiniekiem izturību, 
veselību un pacietību šajā saspringtajā 
darbā.

Antra Stradiņa
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SPORTS 

Ādažniekiem teicami rezultāti džudo cīņā Latvijas čempionātā un starptautiskajā turnīrā 
22. novembrī Rīgā norisinājās Latvijas 

čempionāts džudo cīņā. Sacensībās pie-
dalījās sportisti no Azerbaidžānas, Balt-
krievijas, Lietuvas, Igaunijas un Latvijas. 
Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas 
pārstāvji ieguva pirmo, trešo, ceturto un 
piekto vietu – katrs savā svara kategorijā. 
Linda Circene ieguva pirmo vietu, Aiga 
Anita Bērziņa – trešo, Evita Bērziņa – 
ceturto, bet Vjačeslavs Filatovs – piekto. 
Savukārt starptautiskajā džudo turnīrā 
”Tart Open 2014”, kas 15. novembrī no-
ritēja Tartu, Ādažu Bērnu un jaunatnes 
sporta skolu pārstāvēja trīsdesmit sportis-

ti, kuri mērojās spēkiem ar Igaunijas, Lie-
tuvas, Krievijas, Baltkrievijas, Somijas un 
citiem Latvijas sportistiem. Džudo turnī-
rā ”Tartu Open 2014” savā vecuma grupā 
un svara kategorijā pirmo vietu izcīnīja 
Elīza Jevstigņejeva un Vineta Alksne. 
Otro vietu – Sofija Vlasova, bet trešo –  
Artjoms Ratņikovs, Aiga Bērziņa, Dārta 
Smildziņa, Keita Leitone, Daira Krope, 
Leons Lauga, Uldis Nartišs, Maksims 
Marins, Aleksandra Nazarova, Artūrs 
Kiseļevskis, Gustavs Ekmanis un Andrejs 
Rižovs. Paldies treneriem Leonīdam Kuz-
ņecovam un Mārtiņam Lūkinam. Fo
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Mazo futbolistu skola svin četru gadu jubileju
Atskatoties uz paveikto, esam prie-

cīgi, ka ”Rakaru” skaits kļuvis daudz 
kuplāks. 

Svētku reizē bija ieradušies arī mūsu 
atbalstītāji – pārstāvji: Jānis Frišfelds no 
Garkalnes domes, Ādažu domes priekš-
sēdētājs Māris Sprindžuks un Ādažu no-
vada Sporta daļas vadītājs Pēteris Sluka, 

Ingrīda Amantova no Ropažu domes, 
Olita Veica no Mālpils bērnu dārza. Liels 
paldies Ropažu bērnu dārza audzēk-
ņiem, audzinātājām un viņu vecākiem 
par dāvināto, pašu izgatavoto veiksmes 
bumbu, kas, cerams, mums palīdzēs gan 
spēlēs, gan turnīros. Pirmo reizi mūsu 
svinībās jaunos futbolistus sveikt bija 
ieradies LFF Sporta direktors Dainis 
Kazakevičs. Viņa vārdos ieklausījās gan 
bērni, gan viņu vecāki – visi, kam intere-
sē gan futbola attīstība Latvijā, perspek-
tīvas un dažādu klubu izaugsmes iespē-
jas. Lai svētkos netrūktu jautrības, bija 
ieradusies arī Pirāta Pifa komanda, taču 
vislielākais pārsteigums laikam bija ilu-
zionistu priekšnesums – tā laikā, liekas, 
daži futbolisti aizmirsa gan par palaidnī-

bām, gan draiskulībām – visi sēdēja kā 
sastinguši. Kad, kā jau īstā jubilejā, bija 
notiesāti 4 kliņģeri un „Jomas” dāvinātā 
jubilejas torte, visi devāmies mājup, lai 
pirmdien satiktos treniņā un turpinātu 
nopietni strādāt . Lai bērni varētu ne ti-
kai trenēties un nostiprināt savu veselī-
bu, bet sasniegtu labus rezultātus spēlēs 
un turnīros, šogad labākos mūsu spēlē-
tājus no visiem novadiem esam apvieno-
juši izlasē ”Vidzemes rakari”. Protams, 
treniņu slodze viņiem būs krietni lielāka, 
bet ceram, ka ”sūrais darbs nesīs saldus 
augļus”. Visiem izlases dalībniekiem vē-
lam izturību, jo treniņi būs gan daudz, 
gan grūti. 

FS “Garkalne” “Ādažu rakari” filiāle

Ādažu vidusskolas komandu uzvaras ”Tautas bumbā” 
Pierīgas novadu skolēnu sporta spē-

ļu 2014./2015. mācību gada pirmais 
pusgads noslēdzās ar ”Tautas bumbas” 
turnīru D vecuma grupas meiteņu un 
zēnu komandām. Tajās sporta skolotāja 
Jura Dzirnieka vadībā ar teicamiem sa-
sniegumiem piedalījās arī abas Ādažu 
vidusskolas komandas. Jaunmārupes 
pamatskolā 25. novembrī pulcējās 12 
Pierīgas novadu skolu meiteņu koman-
das. Komandas bija sadalītas 3 apakš-
grupās pēc iepriekšējā mācību gadā izcī-
nītām vietām. Ādažu meitenes uzvarēja 
visas apakšgrupas komandas priekšsa-
cīkšu turnīrā, nezaudējot nevienu spēli 
un iekļuva finālturnīrā. Finālturnīrā 
turpinājās uzvaru sērija, un meiteņu ko-
manda kļuva par Pierīgas novadu skolu 
čempionēm „Tautas bumbā” ar tiesībām 
pārstāvēt Pierīgas reģionu Latvijas fi-
nālsacensībās, kas notiks nākamā gada 
martā Dobelē.

2. vietu ieguva Berģu Mūzikas un 
mākslas pamatskola, bet 3. vietā pali-

ka Jaunmārupes pamatskola. Komandā 
spēlēja Laura Plīkša, Alise Zaiga Vaiva-
de, Luīze Baķe, Darja Baumane, Tīna 
Ritenberga –Balode, Beatrise Leonoviča, 
Evelīna Vetere, Elizabete Bulāne, Džeina 
Guste, Patrīcija Grūbe, Daniela Brama-
ne, Anastasija Rjabova.

Zēnu komandām Pierīgas skolēnu 
novadu spēļu turnīrs ”Tautas bumbā” 
notika 2. decembrī Mārupes vidussko-
lā. Bija ieradušās 17 skolu komandas, 
kuras tāpat kā meiteņu turnīrā bija sa-
dalītas 3 apakšgrupās pēc iepriekšējā 
mācību gada rezultātiem. Priekšsacīkšu 
turnīru Ādažu zēnu komanda beidza 
bez zaudējumiem un iekļuva fināltur-
nīrā. Visas finālturnīra spēles noslēdzās 
ar uzvaru pret Jaunmārupes, Babītes, 
Carnikavas un Ulbrokas komandām, ie-
gūstot pirmo vietu Pierīgas novadu sko-
lu „Tautas bumbas” turnīrā. Otro vietu 
ieguva Jaunmārupes pamatskolas, bet 
trešo – Babītes vidusskolas zēnu koman-
das. Komanda spēlēja Valters Briedis, 

Klāvs Gailītis, Mārcis Osis, Jānis Ed-
gars Štrauss, Edvards Šnepsts, Kristers 
Zībergs, Mārtiņš Bumbieris, Ronalds 
Gailītis, Markuss Kaminskis, Norberts 
Kristiāns Strenģe, Artūrs Valtmanis, Ri-
hards Nils Vāvers. Arī zēnu komanda iz-
cīnīja tiesības pārstāvēt Pierīgas reģionu 
Latvijas finālsacensībās. Paldies skolēnu 
vecākiem, klašu audzinātajiem un skolas 
vadībai par atbalstu dalībai sacensībās.

Mirdza Dzirniece
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Apbalvoti goda novadnieki 2014. gadā
Valsts svētku sarīkojuma laikā tika godināti cilvēki, kuri saņēma novada

apbalvojumu “Par ieguldījumu Ādažu novada attīstībā”

Irēna Kuzņecova
Lai vadītu kolektīvu, kurā pārsvarā ir ti-
kai sievietes, nepieciešama īpaša prasme. 
Lai veicinātu pozitīvas savstarpējās at-
tiecības, jāprot uzklausīt, atrast risināju-
mu un kompromisu katrā situācijā. Viņas 
durvis vienmēr ir atvērtas gan vecākiem, 
gan darbiniekiem. Piecu gadu laikā viņai 
izdevies izveidot tādu kolektīvu, ar ko viņa 
lepojas, kam uzticas un rada drošības sa-
jūtu vecākos, ka bērni uzticēti profesionā-
liem darbiniekiem. 

Kadagas pirmsskolas izglītības
iestādes kolektīvs

Juris Neimanis 
Ādažu pašvaldības policijas inspektori ne-
kavējoties un nesavtīgi, ieguldot pūles, 
devās pakaļ ģimenes mīlulim. Viņi atguva 
Holliju un atveda atpakaļ ģimenē. No sirds 
vēlos pateikties par drosmīgo rīcību un 
par to, ka Ādažu pašvaldības policistiem 
rūpēja mana suņa liktenis un viņi nepalika 
vienaldzīgi. Es lepojos, ka mūsu novadā ir 
drosmīgi, pašaizliedzīgi, nesavtīgi, rūpīgi 
un ieinteresēti policisti. Drošība novadā 
noteikti ir liels ieguldījums novada attīs-
tībā, tādēļ vēlos īpaši lielu paldies teikt 
Ādažu pašvaldības policijas inspektoram 
Jurim Neimanim un izvirzīt tieši šī policista 
kandidatūru balvu pasniegšanai. 

Silvija Priekule ar ģimeni

Normunds Breidaks 
Normunda vadībā Ādaži izveidojušies par vie-
nu no turīgākajām pašvaldībām – atjaunota 
Ādažu pirmsskolas izglītības iestāde, uzbū-
vēts Kadagas bērnudārzs un tilts pār Gauju. 
Rekonstruēta Ādažu katlu māja ar vienu no 
pirmajām koģenerācijas stacijām Latvijā. 
Pilnībā rekonstruēta Pirmā iela. Mums ir savs 
Kultūras un izglītības centrs. Normunda va-
dībā Ādažu pagasts pārtapa par Ādažu nova-
du, ne vien saglabājot ādažniekiem finansiāli 
izdevīgus nosacījumus, ierastās priekšrocī-
bas un komfortu, bet arī turpināja to attīstīt, 
spējot to padarīt par modernu un mūsdienī-
gu dzīvesvietu. Mēs esam lepni, ka mums ir 
bijusi iespēja piedzīvot šī harizmātiskā vadī-
tāja klātbūtni mūsu novada izveidē. 

Juris Krūze, ādažnieks, “Reģionu alianse” 
valdes loceklis

Solvita Vasiļevska 
Solvita ar saviem darbiem, piemēru un ini-
ciatīvu iedvesmo arī pārējos iestādes dar-
biniekus būt aktīviem un iesaistīties da-
žādos projektos. Viņas vadībā katru gadu 
esam piedalījušies Pierīgas pirmsskolas 
izglītības iestāžu pieredzes apmaiņas pa-
sākumos, kur vienmēr esam sevi parādī-
juši no labākās puses. Solvitas nopelns ir 
idejas, iedvesmošana, dzinulis, kas vien-
mēr liek uzstādīto latiņu pacelt arvien 
augstāk. Viņa māk motivēt uzsākt darbu 
un panākt gala rezultātu. Solvita vienmēr 
uzklausīs, atbalstīs un pati iesaistīsies vis-
dažādāko ideju realizēšanā. Viņai ļoti rūp 
kolektīva labsajūta un savstarpējās attie-
cības, kuras viņa cenšas stiprināt, rīkojot 
un atbalstot dažādus darba pasākumus. 
Kadagas pirmsskolas izglītības

iestādes kolektīvs

Uģis Joksts 
Uģis Joksts kā ādažnieks un Ādažu patriots 
īsā laika periodā ir paveicis apbrīnojamu 
darbu, sapulcinot kopā novadniekus, kurus 
sākotnēji vienoja vien mīlestība pret velo. 
Uģa un viņa drauga Zigmunda Nuržas ideja 
par velokomandas izveidi Ādažos sāka rea-
lizēties šā gada 11. janvārī, kad uz pirmo 
sapulci sanāca 12 velo entuziasti. Jau šajā 
sapulcē Uģis spēja iedvesmot sanākušos tā, 
ka tie noticēja – viss izdosies! Uģa ieguldī-
jums ir vainagojies vērā ņemamiem panā-
kumiem. Ādažu vārds visu sezonu izska-
nējis visā Latvijā. “ĀdažiVelo” komanda ne 
vien skaisti izskatās, pārstāvot Ādažu zaļo 
krāsu sacensībās, bet komandas braucēji 
vairākkārtīgi arī izcīnījuši godalgotas vietas. 
Sociālajos, sporta un ziņu portālos “Āda-
žiVelo” vārds bijis saistībā gan ar sport-
iskajiem panākumiem, gan ar pozitīvām 
atsauksmēm par komandas braucēju izpa-
līdzību citu komandu braucējiem. Lielākais 
gandarījums par veloorientēšanās sacensī-
bām “Uz zvaigznēm Ādažos”, pasākuma un 
labā darba (aicinājuma ziedot skolas obser-
vatorijai) idejas autors – Uģis Joksts. 

Aija Valtmane, “ĀdažiVelo”

Gunārs Freidenfelds
Viņš neapšaubāmi ir viens no pašiem pa-
zīstamākajiem latviešu populārās mūzikas 
komponistiem, kurš radījis dziesmas, kas 
kļuvušas par latviešu populārās mūzikas 
klasiku. Strādādams dažādos orķestros, 
kā arī Latvijas Radio un komponējot savas 
dziesmas, viņš bija pietiekami noslogots, 
tomēr vienmēr atrada laiku darboties 
Ādažu labā. No 1983. gada viņš bez atlī-
dzības ilgus gadus palīdzēja vadīt Ādažu 
bērnu vokālo ansambli “Vējupīte”, kas sa-
sniedza augstu līmeni. No 2012. gada viņš 
sāka vadīt Kultūras centra Vīru vokālo an-
sambli. Pirmo pusgadu viņš to darīja bez 
maksas. Jau 2014. gada pavasarī valsts 
senioru ansambļu skatē šis ansamblis ie-
guva trešo vietu. Vairākas savas dziesmas 
viņš ir veltījis tieši Ādažiem. 

Biruta Krūze, biedrības “Ādažu novada
pensionāru biedrība” valdes priekšsēdētāja
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Valda Ļuļaka 
Ilgus gadus strādāja Ādažu slimnīcā par 
operācijas māsu pie ķirurga Siļķes. Bija 
pacientu mīlēta, jo ir atsaucīga, laipna un 
izdarīga. Saulains cilvēks. Visu mūžu nav 
baidījusies darba, arī vēlāk, strādājot put-
nu fermā “Pērle”. 

“Gaujmalas lakstīgalas,
senioru vokālais ansamblis

Rita Daģe 
Fiziski smags darbs strādāts putnu fer-
mā “Pērle”. Laipna, izpalīdzīga, atsaucī-
ga. Grūtos dzīves brīžos nekad nesūdzas. 
Augsta apzinīguma un atbildības sajūta. 
Satur ģimeni, neizvirzot citiem prasības. 
Vokālajā ansamblī dzied kopš pirmsāku-
miem. Aktīvi darbojas arī folkloras kopā 
“Saulgrieži”. 

“Gaujmalas lakstīgalas”,
senioru vokālais ansamblis

Anda Kļave 
Anda Kļave Ādažu vidusskolā par mūzi-
kas skolotāju strādā kopš 2010. gada, 
pēc skolas administrācijas uzaicinājuma 
izveidojusi 2 korus jauniešiem, kas aktīvi 
darbojas jau 4 gadus. Sagatavoti 6 solisti 
no koristu vidus, kas uzstājušies kopā ar 
koriem vairākos koncertos un pasākumos. 
5.-9. klašu kori veiksmīgi piedalījušies 
Pierīgas skolu jaukto koru skatēs. Kopš 
2013. gada Anda ir Comenius projekta 
“Go Europe” septiņu valstu skolu sadar-
bības grupā, atbildīga par mūzikla “Come-
nius inlove” muzikālo ietērpu, uzrakstījusi 
3 oriģināldziesmas. Radoša, inovatīva, at-
saucīga un erudīta. 

Sarma Jēkabsone, Ādažu vidusskola

Aina Balode 
Ainai Balodei piemīt daudz talantu un 
laba gaume. Prot saskatīt skaisto ikdienā, 
daudz fotografē skolu un tās apkārtni, vi-
ņas fotogrāfijas tiek izmantotas, noformē-
jot skolas dienasgrāmatas, apsveikumus, 
skolas atzinības balvas u.tml. Aina labprāt 
rotā skolas koplietošanas telpas gadskār-
tu svētkiem vai svinīgiem notikumiem, 
izmantojot gan pašdarinātus dekorus, 
gan ziedu un augu klēpjus no sava dārza. 
Skolas vidi atzinīgi novērtējuši gan skolas 
darbinieki un skolēni, gan viesi. Aina vien-
mēr gatava palīdzēt skolotājiem iekārtot 
mācību kabinetus. Kopš 2010. gada janvā-
ra Aina vada floristikas pulciņu, kas iegu-
vis pelnītu popularitāti skolēnu vidū. 

Dace Dumpe, Ādažu vidusskola

Dace Dumpe 
Zinoša, profesionāla, atbildīga vadītā-
ja, nemitīgi apgūst ko jaunu, pievēršas 
mūžizglītības darbam, pilnveido sevi, rā-
dot paraugu skolas darbiniekiem. Apzinās 
mērķi, saskata skolas nākotnes vīziju un 
spēj skolas pedagogu un tehnisko darbi-
nieku kolektīvu iedvesmot darbam. Atsau-
cīga vadītāja, kura aktīvi iesaistās skolas 
dzīvē, popularizē Ādažu novadu un vidus-
skolu gan valstī, gan arī ārpus tās robe-
žām, atbalstot un aktīvi pašai darbojoties 
“Comeniuss” starptautiskajā projektā, 
veicinot Ādažu vidusskolas sadarbību ar 
citu valstu skolām ārpus projekta aktivitā-
tēm. Atbalsta un aktīvi līdzdarbojas visos 
skolas organizētajos pasākumos. Projekta 
“Iespējamā misija” atbalstītāja. Labi sa-
protas gan ar kolēģiem, gan skolēniem, 
gan vecākiem, lai kopējiem spēkiem vei-
dotu skolēniem labvēlīgu un mūsdienīgām 
prasībām atbilstošu vidi. 

Ādažu vidusskola,  Helēna Vilkosta

Elga Šlūke 
Visu savu darba mūžu aizvadījusi aptie-
kāres darbā, no tā – turpat 40 – Āda-
žu aptiekā. Dejo senioru līnijdeju grupā 
kopš pirmās tās izveides dienas. Spītējot 
solīdajam gadu skaitam, regulāri apmek-
lē nodarbības, piedalās koncertos gan 
uz vietas Ādažos, gan izbraukumos, gan 
arī sacensībās. Savos 85 gados viņai ir 
stalta stāja, ritma izjūta un lieliska atmi-
ņa. Elga ir saticīga, draudzīga, izpalīdzī-
ga, laba kulināre, ar mīlestību kopj savu 
dārzu un audzē dažādas puķes. Apmek-
lē kultūras pasākumus gan Ādažos, gan 
Rīgā, īpaši – teātra izrādes. Visu laiku 
ir kustībā. Elga savā vecumā ir paraugs 
mums visiem! 

Senioru deju kolektīvs “Varavīksne”

Joana Deifta 
Visu mūžu pašaizliedzīgi strādājusi, palī-
dzējusi bērniem un viņu vecākiem kā aug-
sta līmeņa profesionāle, katram mazajam 
pacientam veltot personisku attieksmi un 
rūpes. Darbu veikusi ar lielu pienākuma 
apziņu, labām teorētiskajām un praktiska-
jām zināšanām. Sirsnīga un iejūtīga. Ie-
mantojusi iedzīvotāju atzinību un uzticību. 

Iedzīvotāju grupa I. Dukas vadībā,
PSIA “Ādažu slimnīca”

Maija Lāce 
Ādažniece Maija Lāce veicinājusi Ādažu 
vārda popularizēšanu, palīdzot veidot grā-
matu ar Ādažu Mākslas un mūzikas sko-
las audzēkņu piedalīšanos “Ciemojamies 
Ministru kabinetā”. Grāmatas veidotāji 
saņēma Goda rakstus no ministru prezi-
denta par sadarbību grāmatas tapšanā 
un ieguldījumu jaunās paaudzes izpratnes 
veidošanā par Latvijas valsts vērtībām. 

Sandra Bukovska, grāmatiņas veidotāju darba 
grupas pārstāve

Foto: Sanda Tūtere, Monika Griezne
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Bijušais ādažnieks Mārtiņš Balodis, 
kurš šajā vietā pavadījis 18 gadus un 
absolvējis arī Ādažu vidusskolu, tagad 
dzīvo Rīgā un Ādažos ierodas, lai sa-
tiktu savus draugus, vecākus, vectēvu 
vai māsas ģimeni. Taču 31. decembra 
vakarā Ādažu Kultūras centrā savus 
vēlējumus ādažniekiem viņš izdziedās 
savās dziesmās. Mūziķiem Mārtiņam 
Balodim un Mārtiņam Ruskim mūzi-
ka vienlaikus ir gan darbs, gan hobijs. 
Arī mūziķim Mārtiņam Ruskim Āda-
ži nav sveši. 

 
Cik daudz laika jūs veltāt mūzikai? 

Kā pavadāt brīvo laiku? 
M. Ruskis: Viena no iecienītākajām 

brīvā laika nodarbēm ir kino apmek-
lēšana. Ja filmu sarakstā ir kāda filma, 
kuru vēlos redzēt, tad cenšos vismaz 
reizi nedēļā apmeklēt kino. Tomēr brī-
vo laiku tik un tā veltu mūzikai. Rodas 
jaunas dziesmas vai tiek pieslīpētas ie-
priekšējās. Man liela vērtība ir ģimene 
un draugi, kuri ir apkārt, tāpēc daudz 
laika veltu arī viņiem, bet mūzika nāk 
līdzi, jo arī ģimenes vai draugu lokā mē-
dzam muzicēt. 

M. Balodis: Cenšos saglabāt līdzsvaru 
– divreiz nedēļā esmu bārmenis Vecrīgā, 
pārējās dienas tiek veltītas mūzikai un 
atpūtai. Tas nav mazsvarīgi, jo enerģijas-
vajag daudz, lai visu paveiktu ar pilnu at-
devi. Savu nākotni redzu tikai mūzikā, jo 
tā ir pasaule, kurā pazūdu, kurai uzticos 
un kuru mīlu. 

Kā ir veidojusies jūsu muzikālā pie-
redze? 

M. Ruskis: Daudz ko guvu un iemācī-
jos, piedaloties LNT TV šova ”OKartes 

skatuve” abās 
sezonās, gan 
grupas ”4Vēji” 
sastāvā, gan kā 
solists. Turpinu 
sevi izaicināt 
un piedalos da-
žādos Latvijas 
un starptautiska 
līmeņa konkur-
sos, kuros tieku 
atzinīgi novēr-
tēts. Lieliska 
pieredze un dar-
ba vērtība rodas 
sadarbojoties ar 
Raimondu Pau-
lu, Ingu Ulmani 
un citiem latvie-
šu autoriem un 
i zpi ld īt ājiem, 
bet darba vēl ir 
daudz, ir kur 

attīstīties. 
M. Balodis: Ar mūziku nodarbojos 

ceturto gadu. Bet tikai tagad sāku ap-
jaust, ka ir uzkrājusies pieredze un jūtos 
pietiekami nobriedis, lai sāktu veidot 
savu mūziku. Vienai no pirmajām kom-
pozīcijām, kura ir par Ziemassvētkiem, 
tikko pabeigts video klips. Tas ir mans 
pirmais, bet noteikti ne pēdējais klips. 
Varu droši teikt, ka esmu muzicējis visā 
Vecrīgā, kā arī daudzos Latvijas festivā-
los, bet pie sasniegtā neplānoju apstāties. 

Ar ko Jums saistās Ādaži? 
M. Ruskis: Pirmais, kas 

man nāk prātā, ir radinie-
ku mājas. Šo vietu labi zinu 
jau kopš bērnības. Te dzīvo 
mammas brālis ar ģime-
ni. Es ik pa brīdim ierodos 
viņus apciemot. Brālēna 
mājās ir daudz muzicēts. 
Tagad atceros, kā vasarā 
atbraucu ciemos pie brā-
lēna un aizmirsu mājās 
ģitāru. Šķirstījām telefo-
na katalogu un meklējām 
ģitāru Ādažos. Pēc vairāk 
kā stundu garas nemitīgas 
zvanīšanās atradām cilvē-
ku, kam mājās bija ģitāra. 
Vēlāk gan sapratām, ka āt-
rāk būtu bijis aizbraukt uz 
Rīgu pēc sava instrumenta. 

M. Balodis: Ar Āda-
žiem vienmēr saistās māju 
sajūta. Te esmu audzis as-
toņpadsmit gadus un ab-
solvējis Ādažu vidusskolu. 
Joprojām uzturu kontaktus 
ar saviem draugiem. Divas 

reizes esmu pārpeldējis Vējupīti. Jāat-
zīst, ka visgardākās bulciņas ir pirktas 
”Kukulītī”. Man Ādaži ir īpaši. Esmu 
izstaigājis katru Ādažu stūrīti. Pēdējo 
reizi Jauno gadu sagaidīju Ādažos pirms 
četriem gadiem. Tā ir zīmīga sakritība, 
ka tieši pirms četriem gadiem es uzsāku 
savu muzicēšanas karjeru. Es augstu vēr-
tēju Ādažus, vietu, kurā esmu uzaudzis 
un vienmēr gribu atgriezties.

Ko Jūs novēlētu Ādažiem un ādažnie-
kiem Jaunajā gadā?

M. Ruskis: Šogad man ir paveicies, 
jo Jauno gadu es sagaidīšu tieši Ādažos. 
Ar divu stundu speciālu programmu es 
uzstāšos pasākumā ”Gadu mijas mistē-
rija Ādažos”. Izdzīvojiet sapņus! Mums 
ir tikai viena dzīve, un tā jānodzīvo ar 
baudu un prieku! Neko nevajag atlikt uz 
rītdienu. Domāju, ka vajag no jauna ie-
mīlēties, vēlreiz un vēlreiz iemīliet īpašus 
cilvēkus, kuri ir jums blakus! Ja tādu nav, 
tad meklējiet tos!

M. Balodis: Ādažiem novēlu progre-
sīvu turpmāko attīstību un izaugsmi. 
Attīstīt vēl vairāk radošo un mākslinie-
cisko garu. Ādažniekiem novēlu – ticiet 
saviem spēkiem! Rodiet mieru, ko tik 
grūti rast ikdienas steigā un mūžīgajos 
darbos. Lai piepildās un realizējas visas 
iecerētās apņemšanās. Pārējos vēlējumus 
es izdziedāšu savās dziesmās pasākumā 
”Gadu mijas mistērija Ādažos” Ādažu 
Kultūras centrā.

Sintija Kļaviņa

Fo
to

 –
 M

ār
is 

M
ar

tu
ss

Fo
to

 –
 M

ār
tiņ

š G
ar

ai
s

Mārtiņš Balodis

Mārtiņš Ruskis

Mūzika –
darbs un
kaislība
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Jauna zivju pārstrādes rūpnīca

Viens no lielākajiem Ādažu novada 
darba devējiem – SIA “KH Select” – šā 
gada augustā atklāja jauno zivju pār-

strādes rūpnīcu Ādažos, Muižas ielā 18. 
Uzņēmums Ādažos darbojas kopš 2004. 
gada. Sākotnēji tas strādāja īrētās un 
pielāgotās bijušās kartupeļu noliktavas 
telpās. Mērķtiecīgi un neatlaidīgi strā-
dājot, kā arī saņemot ES struktūrfon-
du atbalstu, uzņēmums ir attīstījies tik 
tālu, ka šobrīd tas nodarbina līdz pat 100 
darbiniekiem un ir dubultojis ražošanas 
jaudas, ikdienā pārstrādājot līdz piecām 
tonnām kūpināta laša produkcijas.

Pēc uzņēmuma pārstāves A. Šerendas 
vārdiem: “Galvenais uzņēmuma attīs-

tības dzinulis ir uzņēmuma vairākuma 
akcionārs un rīkotājdirektors Hanss M. 
Rasmusens (Rasmussen), kuram pado-
mā ir arī uzņēmuma ražotās produkcijas 
sortimenta dažādošana un jaunu pro-
duktu radīšana.” Tieši tāds cilvēku darba 
spars, atbildība savu darbinieku priekšā 
un nenogurstoša enerģija, mūsuprāt, ir šī 
uzņēmuma veiksmes stāsts.

Ja arī Jūs vēlaties informēt par savu 
uzņēmumu, sazinieties ar Ādažu novada 
domes projektu vadītāju Kristīni Berķi:     
kristine.berke@adazi.lv  

Novada uzņēmēji tiekas ar domes priekšsēdētāju un Mārupes uzņēmēju biedrību 
Decembra sākumā Ādažos pirmo rei-

zi kopā sanāca ap 40 uzņēmēju, lai dis-
kutētu par uzņēmējdarbības attīstībai 
svarīgiem jautājumiem. Viens no būtis-
kākajiem diskusijas jautājumiem – kā 
stiprināt pašvaldības un novada uzņē-
mēju sadarbību. Pasākumā piedalījās arī 
domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks, 
kā īpašie pasākuma viesi tika uzaicinā-
ti Mārupes novada uzņēmēju biedrības 
“Mārupes uzņēmēji” valdes priekšsē-
dētājs Normunds Čiževskis un viens 
no biedrības dibinātājiem Pauls Niedre. 
Biedrības “Mārupes uzņēmēji” pārstāvji 
labprāt dalījās pieredzē gan par novada 
uzņēmēju biedrības izveidošanu, gan par 
sadarbību ar pašvaldību ne vien uzņēmē-

ju, bet arī visa novada attīstībai svarīgu 
jautājumu risināšanā. 

Pasākumu organizēja paši Ādažu no-
vada uzņēmēji sadarbībā ar Ādažu nova-
da domi. Ādažu novada domes projektu 
vadītāja K. Berķe atzīst: “Liels prieks par 
to, ka pasākumu apmeklēja tik daudz 
un dažādi novada uzņēmēji, ar kuriem 
centīsimies cieši sadarboties arī nākot-
nē. Domāju, ka Mārupes uzņēmēju labā 
prakse motivēs arī Ādažu novada uzņē-
mējus būt aktīviem un izrādīt iniciatī-
vu, lai veidotu produktīvu sadarbību ar 
domi. Arī dome ir atvērta sadarbībai un 
jau no 2015. gada plāno dažādas aktivi-
tātes šīs sadarbības stiprināšanai. Paldies 
visiem, kas ieradās un īpaši liels paldies 

biedrībai “Mārupes uzņēmēji” par at-
saucību un interesanto, pieredzes bagāto 
stāstījumu.” Tikai savstarpējas sadarbī-
bas rezultātā spēsim panākt vienotus, 
ilgtermiņā vērstus rezultātus.

Novada uzņēmējus un investorus aicina pieteikties                                                                                                                                      
 sadarbības projektiem publiskās infrastruktūras attīstībai 

Nākamā gada otrajā ceturksnī būs 
pieejami ES fondu līdzekļi tādas pašval-
dības īpašumā esošas infrastruktūras 
izveidei un paplašināšanai, kas nepiecie-
šama konkrētu komercobjektu (t.sk. ra-
žotnes, industriālās teritorijas) attīstībai. 
Atbalsts paredzēts uzņēmējdarbības vi-
des uzlabošanai, investoru piesaistei un 
darbavietu radīšanai, veicot investīcijas 
maza mēroga uzņēmējdarbības atbalsta 
publiskās infrastruktūras attīstībai un 
pieejamībai, t.sk. nepieciešamo indus-
triālo pieslēgumu izveidei (pievadceļi, 
elektroapgādes un gāzes pieslēgumi, 
ūdensapgādes un kanalizācijas, lietus 
notekūdeņu un siltumapgādes infra-
struktūra), kā arī teritorijas iekārtošanai 
(veco ēku nojaukšana un teritorijas ie-
kārtošana, daļēji arī ēku būvniecība/re-
konstrukcija). Pašvaldības ieguldījums 
projekta īstenošanā būs iespējams tikai 
pašvaldībai piederošā teritorijā, valsts 
un privāto fizisko un juridisko personu 
īpašumā esošās teritorijās ieguldījumi 
netiks atbalstīti.

Projektu konkurss būs ierobežots, 

priekšroka tiks dota ražojošiem uzņē-
mumiem, īpaši – eksportspējīgiem un 
inovatīviem uzņēmumiem, kuros ir aug-
sta gatavības pakāpe komersanta inves-
tīciju veikšanai (piemēram, investīciju 
projekts ir uzsākts, vai ir piesaistīts kre-
dītiestādes finansējums, izstrādāts teh-
niskais projekts, pieteikums ES fondiem 
u.c.).

Projektu īstenošanai ir nepieciešama 
vienošanās starp Ādažu novada domi 
un konkrētā komercobjektā strādājošu 
uzņēmumu, uzņēmumiem vai inves-
toru. Vienošanās paredzēs pašvaldības 
apņemšanos uzlabot komercobjekta 
attīstībai nepieciešamo publisko infra-
struktūru, savukārt uzņēmumiem būs 
jārada jaunas darba vietas un jāiegulda 
līdzekļus savā īpašumā esošajā infra-
struktūras attīstībā. 

Kopā ar pašvaldību uzņēmumam būs 
jāizstrādā projekta koncepts – koncep-
tuāla projekta ideja, aprakstot projekta 
mērķi, rezultātus, izmaksu pozīcijas u.c. 
būtisku informāciju par projekta būtību, 
piemēram, projektā iesaistītajiem ko-

mersantiem un to darbību raksturojoša-
jiem ekonomiskajiem rādītājiem, strādā-
jošo skaitu pirms un pēc ieguldījumiem 
infrastruktūrā.

Augstākminētā projektu konkursa 
ietvaros Ādažu novada dome par prio-
ritāti izvirzījusi Muižas ielas publiskās 
infrastruktūras sakārtošanu. Muižas 
iela un tai pieguļošā teritorija Ādažos jau 
kopš padomju laikiem un 90. gadu sā-
kumā izveidojusies kā industriālā zona, 
Muižas ielā un tās apkārtnē atrodas tādi 
zināmi Ādažu uzņēmumi kā “Ekspress 
Ādaži”, “Ādažu Metāls”, “Portmanns un 
Ko”, “Hornbaeck Baltic”. Ādažu novads 
lepojas ar tādiem skaļiem jaunpienācē-
jiem Muižas ielā kā “Lat Eko Food”, “KH 
Select” un “Soira”.

Kopā mēs esam spēks!
Ādažu novada dome aicina jautāju-

mus un sadarbības pieteikumus sūtīt 
līdz 2015. gada 9. janvārim Ādažu no-
vada domes Attīstības un investīciju 
daļas projektu vadītājai Kristīnei Berķei     
kristine.berke@adazi.lv

Kristīne Berķe
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“Kamēr neesi mīlējis kādu dzīvnie-
ku, tavas dvēseles daļa paliek dusot,” 
reiz teicis franču dzejnieks un Nobela 
prēmijas laureāts literatūrā Anatols 
Franss. Patiesa un dziļa līdzjūtība 
pret ikvienu dzīvu būtni ir īpašība, 
kas ne katram dota. Tomēr, kad reiz 
esi redzējis, kā mazs kucēns cīnās ar 
nāvi, kas tam neglābjami uzbrūk, un 
izmisīgi tiecas pēc elpas, tas ir, dzīves, 
apzinies, cik ļoti ikviens vēlas dzīvot. 
Arī vismazākais. Svētajos rakstos vēs-
tīto: “Visu, ko jūs esat darījuši vienam 
no šiem Maniem vismazākajiem brā-
ļiem, jūs esat Man darījuši,”  nopietni 
uztvēruši arī vairāki cilvēki, kuri ar 
savu rīcību mainījuši bieži dzirdēto 
viedokli par ādažniekiem kā augst-
prātīgiem un egoistiskiem. Viņi zie-
dojuši gan finanšu līdzekļus, gan arī 
dažādus materiālus, 
lai izveidotu 
omulīgas māji-
ņas, kas no sala 
ziemā ļauj patver-
ties pamestajiem 
ielas minkām.

Vai esam humā-
na sabiedrība?

“Šo jautājumu 
neviens īsti negrib 
risināt, bet, ja ne-
liekamies ne zinis, 
problēma pati no se-
vis nepazūd. Turklāt 
mums nav tiesību izlemt, kam dzīvot un 
kam – ne. Tieši tādēļ mūsu izvēle bija 
risināt problēmu,” stāsta Inga Dzinta-
re, viena no kaķu mājiņu projekta or-
ganizatorēm, kura vāca ziedojumus un 

meklēja meistarus kaķu mājiņu izvei-
došanai. Ideja par mājiņu izveidošanu 
četrkājainajiem draugiem radās drīz 
pēc tam, kad aizvadītajā rudenī Āda-
žos renovēja vairākas daudzdzīvokļu 
mājas, aizmūrēja pagrabus un nojau-
ca garāžas. “Labākais un humānākais 
veids, kā risināt bezsaimnieku kaķu 
problēmu, ir izveidot kaķu mājiņas. Zi-
not kaķu uzturēšanās vietas, tos vieg-
lāk noķert un nogādāt kastrēšanai. Tā-
dējādi novadā tiek izskausta pārmērīga 
kaķu koloniju veidošanās, tai pat laikā 
atļaujot kaķiem cīnīties ar žurkām,” 
uzskata Inga Dzintare. “Jautājums, 
uz ko mums katram jārod atbilde, cik 
esam humāni un līdzjūtīgi. Netrūkst 
cilvēku, kas, ejot garām neaizsargātam 
dzīvniekam, nevilcinās nodarīt tam 
pāri,” uzskata tul-

kotāja And-
ra Tomase, 
kura palīdz 
n e l a i m ē 
nonākuša-
jiem dzīv-

niekiem un meklē tiem mājas. Vēl 
aizvadītajā vasarā Andra izauklēja 6 
jaundzimušus kucēnus, kurus kāda ne-
žēlīga roka bija gluži vienkārši izmetusi 
atkritumos. Pirms gada Andra vienai 
no Ādažu veterinārajām klīnikām uz-
dāvināja īpašu kaķu ķeramo būri, lai 
Ādažu novada iedzīvotāji varētu ķert 
ielas minkas un kastrēt tos. Ja cilvē-
kiem zināmas kaķu uzturēšanās vietas, 
tos vieglāk noķert.

Par 500 kaķiem mazāk
Vienai kaķenei gadā var piedzimt 

10 – 12 kaķēnu. “Kopš Ādažu novada 
dome piešķīrusi līdzekļus bezsaimnie-
ku kaķu kastrēšanai, kopumā kastrēti 
115 kaķi. Ja 2012. gadā šādas operācijas 
tika veiktas tikai 2 kaķiem, tad 2013. 
– 50, bet 2014. gadā – jau 63,” stāsta 
SIA “Ādažu Veterinārā klīnika” vete-
rinārārste Inga Jaunzare. Tas nozīmē, 
ka bez kaķu ķeršanas un kastrēšanas 
Ādažu novadā vidēji būtu jau par 500 
kaķiem vairāk. 

Inese Fiļipova, Līvija Egle un citi 
vietējie iedzīvotāji 

“Mūsu pagalmā visi kaķi ir kastrēti,” 
atzīst Inga Dzintare. “Mums nav tiesību 
nogalināt. Redzot, ka problēma ir no-
pietna, kastrēšana ir vienīgais iespēja-
mais variants, kā to risināt, jo patvers-
mes ir pārpildītas. Ielas un pamestie 
kaķi cilvēkam klāt nenāk, klēpī nelien. 
Tomēr, uzturoties kaķu mājiņās, min-
kas pierod pie cilvēkiem, tādēļ tos kļūst 
vieglāk noķert. Ignorēt problēmu ir vis-
vieglāk, atbildīgi un līdzjūtīgi ir meklēt 
tai risinājumu. Grūti bija sākt, jo likās, 
ko gan mēs vieni spēsim izdarīt? Bet 
mums par lielu pārsteigumu izrādījās, 
ka ļoti, ļoti daudzi ir gatavi darīt un pa-
līdzēt, jo cilvēkiem nav vienalga. Gal-
venais ir sākt!” pārliecināta Inga. 

Par atļauju izvietot pašu veidotās 
kaķu mājiņas pirmā domei iesniegumu 
rakstīja Ādažu iedzīvotāja Inese Fiļipo-
va, pēc tam – jau ar lūgumu domei rast 
iespēju izveidot kaķu mājas rakstīja 
Ādažos daudzu iemīļotā skolotāja Lī-

vija Egle. Pašas pirmās 
kaķu mājiņas Ādažu 
novadā parādījās, patei-
coties Inesei Fiļipovai 
un Vladimiram Čeham.

“Biju noraizējusies, 
kas notiks ar tiem ka-
ķīšiem, kuri ziemās bija 
pieraduši patverties 
garāžās. Bija cilvēcīgi 
skumji. Lūdzu vīram, 
vai viņš nevarētu izga-
tavot kaķiem mājiņas,” 
stāsta Inese Fiļipova. 

Kļūt par labdariKļūt par labdari

Martas kundze
satiek savu
favorītkaķi

Arkādija veidotās kaķu mājas
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Vladimirs Čehs mājiņu karkasu veido-
jis no koka, siltinājis ar putuplastu, bet 
ieejas mājiņās darinātas no metāla, lai 
galvu tajā neiebāztu lapsa un neapēstu 
mazos kaķēnus. 

Cilvēki vienojas labdarībai 
Nākamo, jau lielāku kaķu māju, pēc 

Larisas Suharevas un Svetas Smakoki-
nas lūguma uzbūvēja Laimonis Bor-
herts. Vispirms mājiņas tapa Gaujas 
ielā, pēc tam – arī Pirmajā ielā. 

“Notika mājas renovācija, lūkas tika 
aiztaisītas, mums nebija tiesī-
bu tās vērt vaļā, tā-
dēļ arī 

tāds lēmums. 
Vispirms uzstādī-
jām vienu mājiņu, 
pēc nedēļas – otru. 
Tā kā kaķi bija sa-
dalījušies grupās, 
bija skaidrs, ka visi vienā mājā nesa-
dzīvos, tieši tādēļ vajadzēja domāt arī 
par otru. Materiālus mājiņu izveidei 
vajadzēja pirkt pavisam minimāli, jo 

tos ziedoja ne tikai mūsu daudzdzīvok-
ļu mājas iedzīvotāji, bet arī daudzi citi. 
Cilvēku atsaucība bija milzīga – ziedoja 
gan dēļus, bluķus un materiālus silti-
nāšanai, gan palīdzēja ar transportu 
mājiņu un materiālu atvešanai. Deva 
arī instrumentus. Koka mājiņas silti-
nājām ar putuplastu. Eiropas Savienība 
kā apdares materiālu šīferi vairs neļāva 
izmantot, ievērojām arī šīs normas,” 
stāsta Inga Dzintare.

Atvērt sirdi 
“Tā kā skolotāja Līvija Egle 

bija vērojusi un apčubinājusi 
kaķus, labi zināja to maršru-
tu un varēja norādīt, kurā 
pusē jābūt ieejai. Viņa arī 
sameklēja sedziņas. Pēcpus-
dienā, kad uzstādījām pirmo 
mājiņu, bija slapjš sniegs un 
lietus. Vakarā atnācām uz 
tām paskatīties, un tumsā 
mums pretī spīdēja jau veseli 
astoņi acu pāri. Lasot par to, 
ka Rīgas kaķu mājiņās kaķi 
negāja iekšā, bijām uztrau-
kušies, vai te negadīsies tā-
pat, jo tomēr – kaķis ir kaķis. Nav tik 

vienkārši. Tomēr – 
minkas laikam juta, 
ka tās bija īpaši vi-
ņiem taisītas – nedē-
ļu negāja no tām ārā, 
lai tikai kāds neaiz-
ņemtu,” smaida Inga 
Dzintare un piebilst: 
“Kaķi, kuri dzīvo 
kaķu mājiņās, regu-
lāri tiek atblusoti. Ja 
tiem ir kādas medi-
cīniska vaina, tiek ār-

stēti. Mēs esam spējīgi 
risināt problēmas cilvēcīgā veidā.”
Putniņš, Zirnītis, Čība, Pele un citi

Dzintra un Arkādijs paši izgatavojuši 
divas brīnišķīgas kaķu mājas Pirmajā ielā 

20. Rādot skais-
tās mājiņas, 
Dzintra stāsta: 
“Teorētiski te ir 
vieta sešiem ka-
ķiem, bet prak-
tiski laikam no 
aukstuma te var 
patverties vēl 
vairāki. Sākot-
nēji bija doma 
veidot kaķu mā-
jiņu tikai saviem 
piemājas min-
kām – Putni-
ņam, Zirnītim, 

Velniņam, Puķītei 
– mammai, Skaistulītei, Rūdītim, Dūdiņai 
un Rudītei, taču tad sapratām, ka arī vie-
siem no citiem pagalmiem aukstumā nav 
īsti kur patverties. Jumts taisīts no finiera 
plāksnēm, segumam izmantots ruberoīds. 
Mājiņas siltinātas ar putuplastu, apdarei 
izmantoti beicēti spundētie priežu dēļi.” 
Arī citu dzīvnieku atbalstītāji uz Arkādija 
veidotajām mājiņām skatās ar baltu greiz-
sirdību, jo tās izdevušās patiesi lieliskas. 
Turklāt – mājiņas no augšas ir attaisāmas, 

Inese Fiļipova pie mājiņām, kuras lūdza 
vīram sagādāt, lai minkas ziemā nenosaltu

lai saliktu tajās jaunu sienu, salmus vai se-
dziņas. 

Kopumā Ādažu novadā septiņas kaķu 
mājiņas iedzīvotāji izveidojuši paši, ziedo-
jot gan finanšu līdzekļus, gan paši sagādā-
jot materiālus, bet četru mājiņu izveidei 
pēc iedzīvotājas iesnieguma naudu piešķīra 
novada dome.

Paldies visiem, kas nav bijuši vien-
aldzīgi, paldies veterinārārstei Intai, 
Līvijai Eglei, Martas kundzei, Aini-
ņai, Inetas Dzērves ģimenei, Aldonas 
kundzei, Martiņenko ģimenei, Alkšņa 
kungam, Liepiņu ģimenei – Ivaram un 
Ingai, Mārītes Taubes ģimenei, Adrijai 
Keišai, E.Čeha un V. Ņikitina kungiem, 
Svetai Smakokinai, Larisai Suharevai, 
Laimonim Borhertam, Janas tantei, 
Dainai Dzenei, Skaidrītei, Kristīnei, 
Karinai Sprūdei, Inesei, Jūlijai, Irēnai, 
Dzintrai, Arkādijam, domes deputā-
tiem par piešķirto finansējumu un dau-
dziem citiem. 

Monika Griezne

Inga Dzintare pie kaķu mājas, kas tapusi, cilvēkiem ziedojot

Janas tante nesavtīgi rūpējas par ma-
zajām dvēselēm

Kaķi izmēģina domes pasūtītās kaķu mājas
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Pagājušajā mēnesī Baltezera sūkņu 
stacija aizvadīja savu 110. gadskārtu. 
Pirms Pirmā pasaules kara tā ar tīru 
dzeramo ūdeni nodrošināja 700 000 
iedzīvotāju. Dzeramais ūdens toreiz 
tika novērtēts kā otrs labākais pilsētas 
dzeramais ūdens tūlīt aiz Vīnes, ko sa-
vukārt apgādāja tīrie Alpu kalnu avoti. 
Baltezera sūkņu stacija bija vērienī-
gākais ūdensapgādes projekts Rīgas 
vēsturē, kas liecināja par 20. gadsimta 
sākuma inženierdomas augsto līmeni. 
Daba attīra ūdeni               
līdz izcilībai

Labāka dzeramā ūdens meklējumos 
Rīgas pilsētai apmēram pirms 130 ga-
diem (1883. gadā) no Vācijas tika at-
aicināta grupa hidroģeologu. Augstas 
raudzes inženieri vārda tiešā nozīmē 
metru pa metram izurba Bukultu, Rem-
berģu un Zaķumuižas pazemes dzīles 
un izpētīja tur esošo pazemes ūdeņu 
slāni. Rezultāti izrādījās pārsteidzoši. 

Noskaidrojās, ka teritorija ir unikāla ar 
tajā iegūstamo gruntsūdens resursu ap-
jomu. Vēl vairāk – tā bija neizsmeļama! 
Dabas dotās pazemes bagātība bija tikai 
pirmais pārsteigums. Nosūtot iegūtos 
ūdens paraugus pedantiskai izpētei Vā-
cijā, ekspertiem atklājās vēl otrs trumpis 
– pēc sava ķīmiskā sastāva un kvalitātes 
ūdens bija patiesi izcils! Turklāt šīs ap-
kārtnes gruntsūdeņu temperatūra bija 
tāda, kurā baktērijām bija neiespējami 
vairoties. Pati daba attīrīja ūdeni līdz lie-
liskai kvalitātei. Īpatnējo smilšu slāni bez 
starpslāņiem 30 – 60 metru dziļumā bija 
veidojuši pēdējā leduslaikmeta (13 – 11 
tūkstošus gadu atpakaļ) Baltijas jūras le-
dus smilts nogulumi. Ūdens caurplūdes 
koeficients tika lēsts 500 līdz 1700 m2 
diennaktī. 

Jaunas ūdensapgādes            
stacijas būvniecība

Turpat 20 gadu norisinājās diskusijas 
par lietderību organizēt Rīgas ūdensap-

gādi uz Baltezera apkārtnes 
gruntsūdeņu bāzes. Līdz to-
reizējais Rīgas pilsētas galva, 
talantīgs inženieris un viens 
no izcilākajiem saimniekiem 
pilsētas vēsturē, Džordžs Ar-
mitsteds pieņēma nepārpro-
tamu lēmumu – Pierīgas uni-
kālajā dabas resursu teritorijā 
ir jāceļ jauna ūdensapgādes 
stacija. Šajā brīdī sākās Bal-
tezera sūkņu stacijas lielais 
“uznāciens” vēsturē. Kāpēc 
tieši Baltezera krastā? Būtisks 
priekšnoteikums jaunās sūk-
ņu stacijas celtniecībai tiešā 
ezera tuvumā bija kurināmā 

materiāla regulāra un ērta transportēša-
nas iespēja: pa ūdensceļu akmeņogles va-
rēja tikt piegādātas ar baržām. Akmeņ-
ogles darbināja tvaika mašīnas, savukārt 
tās – milzīgos virzuļsūkņus, kas nodroši-
nāja ūdens padevi. 

1903. gada maijā sākās būvniecība. 
Ūdensceļa priekšrocības tika izmanto-
tas arī būvmateriālu piegādei celtniecī-
bas gaitā, tādēļ Mazā Baltezera krastā 
tika izbūvēta neliela laivu piestātne. Lai 
uzbūvētu Baltezera sūkņu staciju, tika 
izlaistas obligācijas par trim miljoniem 
zelta rubļu un plānots, ka 37,5 gadu laikā 
obligāciju pircēji saņems ieguldītos lī-
dzekļus atpakaļ. Tas būtu ap 1940. gadu. 
Diemžēl Latvijas liktenis šajā laika perio-
dā iegrozījās citādāk. 

Būvniecības darbi noritēja ļoti strauji. 
Bija vajadzīgs tikai 1 gads un 5 mēneši, 
lai grandiozais projekts sāktu darboties. 
Baltezera sūkņu staciju ekspluatācijā 
nodeva 1904. gada 26. oktobrī (pēc vecā 
stila).

Dzīvojamā māja darbiniekiem
No dzeltenajiem ķieģeļiem neogotikas 

formās, plašām logailām, ar pilastriem 
un zelmiņu izbūvi, dzegu zobināju-
miem vienotā stilā pacēlās sūkņu stacijas 
ēku ansamblis – mašīnu un katlumāja 
ar augstu skursteni, krājaka (pazemes 
ūdens savākšanas sistēma), ogļu nolikta-
va, stallis, pārvaldes ēka un divas dzīvo-
jamās ēkas apkalpojošajam personālam. 
Līdz Rīgai 16,5 km garumā tika izbūvēts 
ūdens padeves spiedvads. Projekta autori 
(1900–1904) inženieris Oskars Smrekers 
un arhitekts Pauls Mandelštams. Kom-
pleksa teritorijā tika izbūvēts arī sliežu 
ceļš, pa kuru bija ērti transportēt akme-

Tīra ūdens meklējumosTīra ūdens meklējumos

Sūkņu stacija pirms 1. Pasaules kara
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ņogles no piestātnes līdz noliktavai, 
un tālāk – no noliktavas līdz katlu 
mājai. 1906. gadā, lai nodrošinātu 
nepieciešamos dienesta dzīvokļus 
darbiniekiem ar ģimenēm, tika 
uzbūvēta vēl viena dzīvojamā ēka. 
Tajā pašā gadā kompleksa ietvaros 
uzbūvēja arī nelielu darbnīcas ēku, 
kurā veikt nepieciešamos iekārtu 
remontdarbus.
Sūkņu stacijas iekārtas –   
ražotas Rīgā 

Interesanti atzīmēt, ka visas 
sūkņu stacijas iekārtas tika kom-
plektētas no Rīgas rūpniecības ra-
žojumiem – tvaika katli izgatavoti 
Riharda Poles rūpnīcā, apgaismo-
šanas armatūra “Unionā”, bet paši 
ūdens sūknēšanas agregāti – Felze-
ra mašīnbūves uzņēmumā (padom-
ju gados teritoriālie mantinieki 
– rūpnīca “Stars”). 25–30 tonnas 
akmeņogļu diennaktī tika patērētas 
sūkņu stacijas jaudīgo tvaika mašī-
nu darbināšanai. Trīs vīri pie trim 
krāsnīm dienu un nakti. Viens vīrs 
savā maiņā iemeta krāsnī 10 tonnas 
ogļu, attiecīgi izņemot laukā izde-
džus. Tas bija darbiņš ne pa jokam. 
Pēc šādi nostrādātas dienas vārda 
tiešā nozīmē – neko citu vairs ne-
gribējās – tikai atpūsties. 

Otrs labākais aiz Vīnes
Rīga bija viena no pirmajām Krie-

vijas impērijas pilsētām, kurās tika 
ieviesta centralizēta ūdensapgāde, 
turklāt 19.–20. gs. mijā ierīkotā sis-
tēma Rīgā bija jau pēc kārtas trešā. 
Kvalitatīva ūdens nodrošināšana 
ietilpa pilsētas pašvaldības tiešajos 
pienākumos. Īsi pirms Pirmā pa-
saules kara Baltezera sūkņu stacija 
ar tīru dzeramo ūdeni nodrošināja 
iedzīvotājus visā pilsētas teritorijā, 
kā arī attālākās apkaimēs, piemē-
ram, Čiekurkalnā un Mežaparkā, 
kas tolaik vēl nebija iekļautas Rīgas 
robežās, tomēr atradās pilsētas ies-
tāžu pārziņā. Kopumā tie bija 700 
000 iedzīvotāju! Rīgas dzeramais 
ūdens toreiz tika novērtēts kā otrs 
labākais pilsētas dzeramais ūdens 
tūlīt aiz Vīnes, kuru savukārt apgā-
dāja tīrie Alpu kalnu avoti!

Vērienīgākais     
ūdensapgādes projekts 
Rīgas vēsturē

Baltezera sūkņu stacija bija vē-
rienīgākais ūdensapgādes projekts 
Rīgas vēsturē, kurš liecināja par 
20. gadsimta sākuma inženierdo-

mas augsto līmeni. Baltezera staci-
ja ar oriģinālajiem tvaika sūkņiem 
darbojās līdz pat 1950. gadam. 
Kompleksa vēsturiskā apbūve pēc 
pārbūvēm ir saglabājusies līdz 
mūsdienām, vien 20. gadsimta ot-
rajā pusē nojaukts sūkņu stacijas 
skurstenis. Zem Brīvības ielas ielik-
tās ūdens caurules paspēja nosvinēt 
arī savu 100. dzimšanas dienu. Tās 
savulaik tur tika ieliktas, lai pilsētā 
ūdeni piegādātu tieši no Baltezera 
sūkņu stacijas. Visas caurules tolaik 
tika ražotas no čuguna, kas neap-
šaubāmi bija izturīgāks nekā vēlāk 
lietotais tērauda materiāls. Diemžēl 
vēlākos – padomju gados – ūdens 
cauruļu ražošanai sāka izmantot 
nekvalitatīvu tēraudu, jo padom-
ju impērijā vislabākos materiālus 
izlietoja kara rūpniecībā. Civilām 
būvēm, tajā skaitā ūdens caurulēm, 
atvēlēja tā saukto, “pārpalikumu”, 
un šo skumjo rezultātu jau mēs visi 
lielākā vai mazākā mērā esam pie-
dzīvojuši. 

Nesavtīgi darbinieki
Ir cilvēki, kuri uzskata – ja reiz 

sūkņu staciju sauc “Baltezers”, 
tad arī ūdeni sūknē no ezera. 
Ļoti ceru, ka šis raksts kliedēs šos 
mītus. Sūkņu stacija “Baltezers” 
kā ūdens stacijas ņemšanas vieta 
strādā jau 110 gadus un tā ņem 
tīros pazemes ūdeņus vidēji no 
30–60 metru dziļuma. Taču Bal-
tezera Sūkņu stacijas vērtība ir 
ne tikai dabas dotais augstas kva-
litātes ūdens, bet arī darbinieki. 
Darbinieki, kuri visos laikos bijuši 
nesavtīgi, aizrautīgi un no visas 
sirds mīlējuši savu darbu. Pirms-
kara – drosmīgie un spēka pilnie 
Gaujas plostnieku puiši, kuri iesā-
kumā apmetās te uz dzīvi, lai la-
bāk nopelnītu, bet vēlāk iesakņo-
jās un palika, kā arī viņu pēcteči. 
Baltezera apkārtne, nenoliedzami 
pievelk, ja cilvēki nedodas prom 
un turpina strādāt vairākās paau-
dzēs. Jāpiemin Kļaviņu ģimene, 
kura sūkņu stacijā uzsāka darbu 
pirms vairāk kā 60 gadiem, vecā-
ku iesākto turpināja viņu meitas, 
vēlāk – mazdēli. Vairāk kā 40 ga-
dus te nostrādāja Jānis Skrīveris, 
šodien “Baltezera” iecirkni vada 
viņa dēls Ralfs Skrīveris. Mūžam 
možā Anna Kusiņa Baltezera Sūk-
ņu stacijai atdevusi savas dzīves 
50 gadus. Vēl šobrīd muzeja telpās 
krāšņi zaļo 70. gados no sēklām 

Filtraku izbūve 20.–30.gadi

Strādnieku darbs pie akmeņogļu krāsnīm 20.–30.gadi
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sētās un viņas rokām aprūpētās milzu 
palmas. Botāniskā dārza cienīgi eksem-
plāri. Mūsu platuma grādos – absolūti 
neiespējami noticēt! Aizbrauciet un pa-
raugieties paši savām acīm.

Taču ir kāds īpašs cilvēks, kuram pa-
teicoties visas sūkņu stacijas iekārtas 
gandrīz pilnā komplektācijā un darba 
kārtībā nonākušas līdz mūsdienām, 
kaut gan tās praktiski neizmantoja jau 
kopš 50. gadiem. Tas bija Imants Jēkab-
sons (1921–2012), kurš neticamā kārtā 
70. gadu sākumā spēja pārliecināt pa-
domju ierēdņus apturēt nojaukšanas 
procesu un panāca, lai ierīces, kuras 
ikdienā labumu vairs nenesa, netik-
tu nodotas metāllūžņos, kā bija iece-
rēts. I. Jēkabsona kungs bija Baltezera 
sūkņu stacijas (Rīgas ūdensapgādes) 

muzeja dibinātājs un vadītājs, krājējs 
un zinātniskais konsultants – muzeja 
dvēsele vienā personā. Absolūti visu 
viņš zināja par “ūdens lietām”, jo pats 
te sāka strādāt 24 gadu vecumā, turpi-
not darbu līdz pensijas gadiem. “Ļoti 
perfekts kungs,” tā viņu atceras biju-
šie darbinieki. “Nekad nepacēla balsi, 
lai arī kādas ziepes savārījām, divi īsi 
krekšķi no viņa mutes nozīmēja – šo-
reiz gan ļoti pamatīgas ziepes sastrā-
dātas!” atceras Pauls Timrots, muzeja 
stāstnieks.

Iekārtas ar cara ģerboni
Rīgas Ūdensapgādes muzejs Mazā 

Baltezera krastā darbojas kopš 1988. 
gada. Muzeja ēka ir ievērības vērta, jo 
būvēta tieši pirms 110 gadiem kā dze-

ramā ūdens 
s ū k n ē š a n a s 
mašīnmāja. Te 
varat iepazīties 
ar četrus gad-
simtus ilgo Rī-
gas ūdensap-
gādes sistēmu. 
Ja nolemsiet 
muzeju apcie-
mot, noteikti 
iepazīsieties ar 
muzeja stāst-
nieku Paulu 
Timrota kun-
gu. Viņš jūs 
aizvedīs neti-
camā vairāk 
nekā 100 gadu 
senā pagātnē – 
te būs gan ierī-
ces un aparāti, 

instrumenti un agregāti, raksturīgi sa-
vam laikam un, galvenais, būvēti tepat 
Rīgā. Ierīces, kas ar savu ilgo darbību 
apliecinājušas savu visvisaugstāko teh-
nisko kvalitāti, savulaik apstiprinātas 
ar tālaika kvalitātes zīmi – cara ģerbo-
ni. Jāpiezīmē, ka nekur citur jūs kaut 
ko tādu neatradīsiet, tikai Baltezerā, jo 
tās ir vienīgās šāda veida iekārtas, kas 
vēl saglabājušās Latvijā. 
Unikāli pazemes ūdens krājumi

Liekas gluži vai neticami, bet zināt-
nieki prognozē, ka tuvāko desmitga-
žu laikā pasaulē var pietrūkt ūdens. 
Ūdens, kuru uzskata par vienu no lē-
tākajiem un pieejamākajiem dabas re-
sursiem. Diemžēl aptuveni trešā daļa 
pasaules iedzīvotāju šobrīd cieš no 
dzeramā ūdens trūkuma, dzīvo vietās, 
kuros ir apgrūtināta piekļuve tam vai 
ūdens ieguvei nav nepieciešamā aprī-
kojuma. 

Apzināsimies, ka daba mums, ādaž-
niekiem, piešķīrusi milzu bagātību, jo 
mūsu novada apkaimē atrodas ne tikai 
krāšņie virszemes ūdeņi – Gauja un 
daudzie ezeri, bet arī unikāli pazemes 
ūdens krājumi. Saudzējot mūsu nova-
da apkārtni, saudzēsim arī mūsu zemes 
unikālo ekosistēmu, jo dzīve bez ūdens 
nav iedomājama.

Sirsnīgs paldies hidroģeoloģei Andrai 
Prolei un Paulam Timrotam par palīdzī-
bu šā raksta tapšanā! 

Elita Pētersone

Fotoattēli no Valsts Kultūras pieminek-
ļu aizsardzības inspekcijas arhīva, Rīgas 
ūdensapgādes muzeja kolekcijas un pri-
vātkolekcijām. 

Sūkņu stacijas ēkas. 1995. gads

Jaunuzceltā sūkņu telpa 2002. gada jūnijs
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TURPMĀK – ĒRTĀKA APMAKSAS KĀRTĪBA 
Ar 2015. gada 

1. janvāri skaid-
ras naudas ie-
maksa Ādažu 
novada domes 
kasē tiks pār-
traukta, sakarā 
ar pāreju uz bez-

skaidras naudas norēķinu sistēmu.
Turpmāk rēķinus, nekustamā īpašuma 

nodokli, nodevas u.c. maksājumus Jūs 

varat veikt:
• ar norēķinu karti Ādažu novada do-

mes kasē Klientu apkalpošanas centrā;
• ar skaidru naudu, veicot rēķinu ap-

maksu jebkurā Latvijas pasta nodaļā bez 
komisijas maksas. Pasta darba laiks dar-
ba dienās: plkst. 9.00-18.00, sestdienā: 
plkst. 9.00-13.00;

• ar norēķinu karti Ādažu sporta cen-
trā. Iespēja apmaksāt domes izrakstītos 
rēķinus par Ādažu bērnu un jaunatnes 

sporta skolas vecāku līdzfinansējumu. 
Sporta centrs strādā darba dienās: plkst. 
8.00-22.00, sestdienās un svētdienās: 
plkst. 9.00-21.00, skolēnu brīvlaikos: 
plkst.10.00-22.00;

• veicot bezskaidras naudas maksāju-
mu internetbankā, izmantojot bezmak-
sas interneta pieslēguma punktu Klientu 
apkalpošanas centrā.

Ādažu novada domes 
Grāmatvedības daļa

Atkritumu apsaimniekošanas gaita novadā
Līdz šī gada pavasarim atkritumu 

apsaimniekošanu novadā veica 4 uz-
ņēmumi, taču aptuveni 30% mājsaim-
niecību pat nenoslēdza līgumus par at-
kritumu izvešanu un vienkārši izmeta 
atkritumus svešos konteineros, mežā 
vai grāvmalē. Situācijas sakārtošanai 
likumdevējs noteica, ka pašvaldībām 
jāslēdz līgums ar atkritumu apsaim-
niekotāju, kas izraudzīti publiska iepir-
kuma procedūras rezultātā un novadā 
drīkst darboties tikai viens atkritumu 
apsaimniekotājs. 

Ādažu novadā pirms pusgada sa-
dzīves atkritumu apsaimniekošanu 
uzsāka SIA „Eco Baltia VIDE”. Kat-
ras jaunas kārtības ieviešana nekad 
neiet tā, kā tas bija sākotnēji plānots. 
Labi ir tas, ka līgumus par atkritumu 
apsaimniekošanu nu jau ir noslēgušas 
gandrīz visas mājsaimniecības un uz-
ņēmumi. Liels paldies tiem iedzīvotā-
jiem un uzņēmumiem, kas godprātīgi 
noslēdza jaunos līgumus un ar izpratni 
risina pakalpojuma saņemšanas jautā-
jumus. Atkritumi tiek šķiroti, savākti 
un izvesti, atkritumu izmešana tam 
nepiemērotās vietās ir būtiski samazi-
nājusies. Slikti ir tas, ka jaunā kārtība 
iedzīvotājiem, domei un atkritumu 
apsaimniekotājam atņēma daudz lai-
ka, sagādāja galvassāpes un vairākas 
atsevišķas problēmas vēl arvien ir ak-
tuālas.

Vispirms jau pati par sevi līguma 
slēgšana un tā nosacījumu noskaid-
rošana bija liels izaicinājums, tāpat 
kā nebrīdinātas izmaiņas atkritumu 

izvešanas grafikos, kļūdaini sagata-
votu rēķinu saņemšana un vāja sazi-
ņas iespēja ar SIA „Eco Baltia VIDE”. 
Uzņēmumam savukārt nācās meklēt 
pareizās adreses, mainīt atkritumu iz-
vešanas laika grafikus un kustību mar-
šrutus klientu skaita pieauguma dēļ, 
kā arī izveidot atsevišķu, tikai Ādažu 
novada klientu konsultanta vietu. 

Lauvas tiesa no iedzīvotāju sūdzī-
bām bija par kļūdainiem rēķiniem, jo 
uzņēmums vasaras vidū ieviesa rēķi-
nu datorprogrammu un pieļāva pārāk 
biežas pārrakstīšanās vai aplamu datu 
ievadīšanas kļūdas. Rudens pusē atkri-
tumu izvešanas grafiks stabilizējās un 
atsevišķi tā neizpildes gadījumi tika ri-
sināti individuāli. Būtiski samazinājās 
arī kļūdaini izrakstīto rēķinu skaits. 
Tā kā pašvaldība izbūvēs lielgabarīta 
atkritumu laukumu Kadagā tikai nā-
košā gada pavasarī, tad šāda veida at-
kritumu savākšana novada ciemos tika 
veikta augustā un oktobrī, līdzīgā vei-
dā tas tiks turpināts arī turpmāk. 

Pašlaik domstarpību noregulēšana 
starp klientu un SIA notiek šādā kār-
tībā: klients pats sazinās ar uzņēmumu 
pa tālruni 67517605 vai e-pasta adre-
si adazi@vide.ecobaltia.lv un informē 
par problēmu. Atbilde uz e-pastā no-
sūtīto vēstuli ir jāsaņem dažu dienu 
laikā. Ja uzņēmumu neizdodas vai-
rākkārt sazvanīt vai arī tas neatbild uz 
e-pastu, klients iesniedz sūdzību do-
mei, nosūtot e-vēstuli uz adresi dome@
adazi.lv vai ierodoties domes Klientu 
apkalpošanas centrā Gaujas ielā 33A 

un izstāstot lietas faktiskos apstākļus. 
Dome informē uzņēmumu par klienta 
problēmu un uzņēmuma pārstāvis pats 
sazinās ar klientu, risina jautājumus 
un par veiktajām darbībām informē 
domi. Lai pārliecinātos, ka uzņēmums 
patiesi ir atrisinājis problēmu, domes 
pārstāvis sazinās ar klientu un no-
skaidro pēdējos faktus.

Domei ir iespēja piemērot uzņēmu-
mam līgumsodu līdz 711 euro, un tas 
tiek darīts, ja uzņēmums neizved at-
kritumus atbilstoši grafikam vai veic 
citus pārkāpumus, kas būtiski apgrū-
tina atkritumu apsaimniekošanas sis-
tēmas darbību novadā. Tā kā naudas 
sods ir liels, tad domei katrā pārkā-
puma gadījumā ir jāpierāda pats pār-
kāpuma fakts un jāizvērtē pārkāpuma 
nozīmība. Dome var lauzt līgumu ar 
uzņēmumu, taču tas ir galējais līdzek-
lis. Iedzīvotājiem būtu milzīgs satrici-
nājums vēlreizēja epopeja ar līgumu 
slēgšanu, konteineru maiņu, izvešanas 
grafiku noskaidrošanu un citiem jau-
numiem. Vieglāk ir risināt individuālu 
klientu problēmas, nekā vēlreiz mainīt 
visu atkritumu apsaimniekošanas kār-
tību.

Gadījumā, ja iedzīvotāju ieskatā SIA 
„Eco Baltia VIDE” nepilda savas sais-
tības un nereaģē uz zvaniem vai e-pa-
stiem, lūdzam par šiem faktiem in-
formēt domi, jo pašvaldībai ir iespēja 
panākt sniegto atkritumu apsaimnie-
košanas trūkumu novēršanu un pakal-
pojumu uzlabošanu.

Guntis Porietis

Svarīgs atgādinājums par dārziņu zemes nomu 
Ādažu novada dome atgādina, ka 

daudziem 2014. gadā 31. decembrī bei-
dzas zemes nomas līgums dārziņiem 
lauksaimniecības produkcijas ražoša-
nai. Ja vēlaties, lai tiktu pagarināta ze-
mes noma, Klientu apkalpošanas centrā 
Gaujas ielā 33A jāiesniedz iesniegums 

līdz š.g. 31.decembrim, kā arī jābūt no-
maksātiem visiem maksājumiem, kas 
saistīti ar zemes nomu. Ja netiks sa-
ņemts iesniegums, Ādažu novada dome 
sapratīs, ka Jūsu dārziņš ir brīvs un uz to 
varēs pieteikties cits cilvēks.

Ādažu novada dome
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Ādažu novada domes ārkārtas (11.11.2014.) domes sēdē izskatītie jautājumi un                       
domes lēmumu kopsavilkums

Domes sēdē piedalās 14 deputāti: Māris Sprin-
džuks, Juris Antonovs, Pēteris Balzāns, Artis 
Brūvers, Valērijs Bulāns, Kerola Dāvidsone, 
Adrija Keiša, Ilze Pētersone, Pēteris Pultraks, 
Liāna Pumpure, Jānis Neilands, Karina Sprūde, 
Edvīns Šēpers, Normunds Zviedris.

1. Par deputāta kandidāta apstiprināšanu 
un ievēlēšanu pastāvīgajās komitejās.

Lēmums: Atbrīvot Jāni Ruku no deputāta 
pienākuma pildīšanas, pamatojoties uz Repub-
likas pilsētas domes un novada domes deputāta 
statusa likuma 3. panta pirmās daļas 1.punktu.

Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
Lēmums: Apstiprināt deputātu Jāni Neilandu 

par Attīstības komitejas un Finanšu komitejas lo-
cekli, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

21. panta pirmās daļas 10. punktu un 55. pantu.
Balsojums: “par” – 13, “pret” – nav, “attu-

ras” – nav, “nebalso” – 1 (J. Neilands).
2. Par zemes domājamās daļas nodošanu 

īpašumā bez atlīdzības.
Lēmums: Nodot E.V. īpašumā bez atlīdzī-

bas daudzdzīvokļu mājai piesaistītā zemes 
gabala (kadastra Nr. 8044-005-0075) dzīvok-
lim (kadastra Nr. 8044-900-1052) piekrītošās 
382/45879 domājamās daļas no ēkai piesaistītā 
zemes gabala.

Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
3. Par nekustāmā īpašuma “Kadaga 8” – 33 iegādi.
Lēmums: Izmantot pirmtiesības uz nekusta-

mo īpašumu “Kadaga 8”-33, Kadaga.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.

4. Par Latvijas Pašvaldību savienības pro-
jektu un domes priekšsēdētāja M.Sprindžuka 
piedalīšanos komandējumā uz Bergenu, Nor-
vēģijā š.g. 18.-21. novembrī.

Lēmums: Atbalstīt Ādažu novada pašvaldības 
piedalīšanos Norvēģijas finanšu instrumenta 
2009.-2014. gada perioda programmas “Kapa-
citātes stiprināšana un institucionālā sadarbība 
starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, 
vietējām un reģionālām iestādēm” projektā 
“Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldī-
bu veiktspējas uzlabošana”. Atbalstīt domes 
priekšsēdētāja M. Sprindžuka komandējumu 
uz Bergenu, Norvēģijā š. g. 18.-21. novembrī.

Balsojums: “par” – 13, “pret” – nav, “attu-
ras” – 1 (M.Sprindžuks).

Ādažu novada domes kārtējā (25.11.2014.) domes sēdē izskatītie jautājumi un                      
domes lēmumu kopsavilkums

Domes sēdē piedalās 13 deputāti: Māris Sprin-
džuks, Juris Antonovs, Pēteris Balzāns, Artis 
Brūvers, Valērijs Bulāns, Kerola Dāvidsone, 
Adrija Keiša, Ilze Pētersone, Pēteris Pultraks, 
Jānis Neilands, Karina Sprūde, Edvīns Šēpers, 
Normunds Zviedris.

1. Par SIA “Eco Baltia Vide” darbību un at-
kritumu apsaimniekošanu Ādažu novadā.

Lēmums: Noraidīt līgumsoda piemērošanu 
SIA “Eco Baltia Vide”.

Balsojums: “par” – 6 (J.Antonovs, A.Keiša, 
I.Pētersone, K.Sprūde, E.Šēpers, N.Zviedris), 
“pret” – 7 (P.Balzāns, A.Brūvers, V.Bulāns, K.
Dāvidsone, P.Pultraks, J.Neilands, M.Sprin-
džuks), “atturas” – nav.

Lēmums: Noraidīt izpilddirektora G.Porieša 
disciplināru sodīšanu par amata pienākumu 
nepildīšanu.

Balsojums: “par” – 4 (A.Keiša, I.Pēter-
sone, K.Sprūde, N.Zviedris), “pret” – 7 (P.
Balzāns, A.Brūvers, V.Bulāns, K.Dāvidsone, 
P.Pultraks, J.Neilands, M.Sprindžuks), “attu-
ras” – 2 (J.Antonovs, E.Šēpers).

2. Par gājēju un velopievedceliņa projektēša-
nu līdz tunelim zem autoceļa A1.

Lēmums: Atbalstīt VAS “Latvijas Valsts ceļi” 
izstrādājamo projektu gājēju un velodceliņa 
projektēšanai “Tuneļa rekonstrukcijas projekta 
izstrāde valsts galvenā autoceļa A1 Rīga (Bal-
tezers) – Igaunijas robeža (Ainaži) 6,41 km”.

Balsojums: “par” – 12 (J.Antonovs, P.
Balzāns, A.Brūvers, V.Bulāns, K.Dāvidsone, 
I.Pētersone, P.Pultraks, J.Neilands, M.Sprin-
džuks, K.Sprūde, E.Šēpers, N.Zviedris), 
“pret” – 1 (A.Keiša), “atturas” – nav.

3. Par Ādažu novada Ādažu ciema nekusta-
mā īpašuma “Gundegas” 2. z.v. lokālplānoju-
ma galīgās redakcijas apstiprināšanu, pilnvei-
došanu vai noraidīšanu.

Lēmums: Apstiprināt lokālplānojuma galīgo 
redakciju Ādažu ciema nekustamajam īpašu-
mam “Gundegas” 2.z.v. (kadastra Nr. 8044-
008-0007). Lēmumu un paziņojumu publicēt 
laikrakstā “Ādažu Vēstis” un Ādažu mājas lapā, 
lokālplānojumu publicēt Ādažu mājas lapā.

Balsojums: “par” – 11 (J.Antonovs, P.
Balzāns, A.Brūvers, V.Bulāns, K.Dāvidsone, 
A.Keiša, I.Pētersone, P.Pultraks, J.Neilands, 
M.Sprindžuks, E.Šēpers), “pret” – nav, “attu-
ras” – 2 (K.Sprūde, N.Zviedris).

4. Par atļauju izstrādāt detālplānojuma pro-
jektu nekustamajam īpašumam Ādažu nova-
dā, Kadagas ciemā, “Veclilavas” 2.z.v.

Lēmums: Uzsākt nekustamā īpašuma “Vecli-
lavas” 2. z.v. (kadastra Nr. 8044-005-0036) de-
tālplānojuma projekta izstrādāšanu ar nolūku 

pamatot zemesgabala sadalīšanu savrupmāju ap-
būves nolūkos mežaparka apbūves zonā un sav-
rupmāju dzīvojamās apbūves zonā, kā arī ar to 
saistītu infrastruktūras objektu izvietošanu, ielas 
paredzot kā atsevišķas zemes vienības. Par detāl-
plānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Ādažu 
novada teritorijas plānotāju Silvi Grīnbergu.

Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
5. Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības pro-

jektu nekustamajiem īpašumiem Ādažu no-
vadā, Baltezera ciemā, Baltezera ielā 21 un 
“Ķulleni”.

Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības 
projektu nekustamajiem īpašumiem Baltezera 
ielā 21 (kadastra Nr. 8044-013-0117) un “Ķul-
leni” (kadastra Nr. 8044-013-0144), Baltezera 
ciemā, ar mērķi veikt zemesgabalu savstarpējo 
robežu pārkārtošanu un kopīpašumā esošā ze-
mesgabala sadalīšanu. Apstiprināt nosacījumus 
zemes ierīcības projekta izstrādei nekustama-
jiem īpašumiem Baltezera ielā 21 un “Ķulleni”.

Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
6. Par Ādažu novada Stapriņu ciema nekus-

tamo īpašumu “Intas” un “Alises” detālplāno-
juma grozījumu projekta apstiprināšanu.

Lēmums: Apstiprināt Stapriņu ciema nekus-
tamo īpašumu “Intas” un “Alises” detālplānoju-
ma grozījumu projektu. Noteikt, ka detālplāno-
juma grozījumu projekts īstenojams pa kārtām, 
atbilstoši detālplānojuma grozījumu projektā 
ietvertajai detālplānojuma īstenošanas kārtībai, 
nosakot, ka ēkas varēs nodot ekspluatācijā tikai 
pēc attiecīgajā kārtā pirmām kārtām izbūvēja-
mo objektu pieņemšanas ekspluatācijā. Noteikt, 
ka detālplānojuma grozījumu projekta īsteno-
šanas gaitā jāveic nepieciešamie pasākumi plā-
nojamo teritoriju apkalpojošo ceļu uzlabošanai 
un detālplānojuma īstenošanas gaitā bojātā 
ceļu seguma atjaunošanai. Lēmumu publicēt 
laikrakstā “Ādažu Vēstis”, laikrakstā “Latvijas 
Vēstnesis” un Ādažu novada domes mājaslapā. 
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajo-
na tiesā, Baldones ielā 1A, Rīgā, viena mēneša 
laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
7. Par Ādažu novada Ādažu ciema nekusta-

mā īpašuma “Mākoņi” detālplānojuma pro-
jekta apstiprināšanu.

Lēmums: Apstiprināt Ādažu novada Ādažu 
ciema nekustamā īpašuma “Mākoņi” (kadastra 
Nr. 8044-008-0396) detālplānojuma projektu. 
Noteikt, ka detālplānojuma projekts īstenojams 
pa kārtām, atbilstoši detālplānojuma projektā 
ietvertajai detālplānojuma īstenošanas kārtībai, 
nosakot, ka ēkas varēs nodot ekspluatācijā tikai 
pēc pirmajā kārtā izbūvējamo objektu pieņem-

šanas ekspluatācijā. Noteikt, ka detālplānojuma 
projekta īstenošanas gaitā jāveic nepieciešamie 
pasākumi plānojamo teritoriju apkalpojošo ceļu 
uzlabošanai un detālplānojuma īstenošanas gai-
tā bojātā ceļu seguma atjaunošanai. Lēmumu 
publicēt laikrakstā “Ādažu Vēstis”, laikrakstā 
“Latvijas Vēstnesis” un Ādažu novada domes 
mājaslapā. Lēmumu var pārsūdzēt Administra-
tīvajā rajona tiesā, Baldones ielā 1A, Rīgā, viena 
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
8. Par grozījumiem Ādažu novada domes 

22.04.2014. lēmumā Nr.111 “Par patvaļīgas 
būvniecības seku likvidāciju Ādažu novada, 
Divezeru ciemā, Kadiķos”.

Lēmums: Grozīt domes 22.04.2014. lēmuma 
Nr.111 “Par patvaļīgās būvniecības seku lik-
vidāciju Ādažu novada, Divezeru ciemā, “Ka-
diķos” 1.punktu un izteikt to šādā redakcijā: 
“Atļaut A.P. veikt ēkas būvniecības darbus pēc 
būves tehniskā projekta akceptēšanas, atbilstoši 
izsniegtajam Plānošanas un arhitektūras uzde-
vumam pēc būvatļaujas saņemšanas līdz 2014.
gada 31.decembrim.”

Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
9. Par grozījumiem domes 22.04.2014. lē-

mumā Nr.110 “Par patvaļīgas būvniecības 
seku likvidāciju Ādažu novada, Divezeru cie-
mā, Gungās”.

Lēmums: Grozīt domes 22.04.2014. lēmuma 
Nr.110 “Par patvaļīgās būvniecības seku likvi-
dāciju Ādažu novada, Divezeru ciemā, Gungās” 
1.punktu un izteikt to šādā redakcijā: “Atļaut 
A.P. veikt ēkas būvniecības darbus pēc būves 
tehniskā projekta akceptēšanas, atbilstoši iz-
sniegtajam Plānošanas un arhitektūras uzde-
vumam pēc būvatļaujas saņemšanas līdz 2014.
gada 31.decembrim.”

Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
10. Par pašvaldības īpašuma atbrīvošanu.
Lēmums: Noteikt, ka J.G. un R.O. ir jāatbrīvo 

pašvaldībai piekrītošais nekustamais īpašums 
no viņiem piederošajiem mājlopiem un kusta-
mās mantas līdz 2015.gada 15.jūlijam.     Noslēgt 
vienošanos ar J.G. par nelikumīgi aizņemtās 
pašvaldības nekustamā īpašuma daļas 0,89 ha 
platībā labprātīgu atbrīvošanu. Noslēgt vieno-
šanos ar R.O. par nelikumīgi aizņemtās paš-
valdības nekustamā īpašuma daļas 0,1h platībā 
labprātīgu atbrīvošanu. Atbrīvojot nekustamo 
īpašumu J.G. un R.O. ir pienākums atstāt terito-
riju sakārtotu, t.i., atbrīvotu no lopbarības, kūts-
mēsliem, kustamas mantas un atkritumiem. Ja 
vienošanās par īpašuma labprātīgu atbrīvošanu 
netiek panākta, uzsākt procesu par īpašuma 
piespiedu atbrīvošanu likumā noteiktā kārtībā, 
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piedzenot no J.G. un/vai R.O. zaudējumus, kas 
radīsies pašvaldībai saistībā ar nekustamā īpa-
šuma piespiedu atbrīvošanu. Pēc lēmumā mi-
nētā termiņa iestāšanās organizēt nekustamajā 
īpašumā esošo sabrukušo būvju ar kadastra ap-
zīmējumu 80440050088001, 80440050088003, 
80440050088004, 80440050088005 un 
80440050088006 nojaukšanu un teritorijas sa-
kārtošanu. Veikt nekustamā īpašuma ierakstī-
šanu zemes grāmatā uz pašvaldības vārda.

Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
11. Par zemes piešķiršanu nomā.
Lēmums: Piešķirt nomā A.B. līdz 2025.gada 

31.decembrim pašvaldībai piederošo nekus-
tamā īpašuma “Lībiešu ceļš”, Baltezers, zemes 
vienības 12 kv.m. platībā piebraucama ceļa no-
drošināšanai nekustamajam īpašumam “Krast-
kalni”. Noteikt iznomājamai zemes vienības 
daļai faktisko nekustamā īpašuma izmantoša-
nas mērķi – satiksmes infrastruktūras zeme.

Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
Lēmums: Piešķirt nomā L.L. līdz 2023.gada 

14.martam pašvaldībai piederošo nekustamā 
īpašuma “Baltauši”, Baltezers, un nomas ze-
mes vienības 289/8897 domājamo daļu garā-
žas  Nr.13 uzturēšanai. Noteikt iznomājamam 
zemesgabalam nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi – transporta līdzekļu garāžu apbūve. 
Noteikt nomas maksu atbilstoši Ministru Ka-
bineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr. 
735 “Noteikumi par publiskas personas zemes 
nomu” 7.2 punkta noteiktajai likmei. Papildus 
nomas maksai Nomnieks maksā Iznomātājam 
nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši normatī-
vo aktu prasībām.

Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
12. Par piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā.
Lēmums: Piekrist, ka Krievijas Federācijas 

pilsonis S.T. iegūst īpašumā nekustamā īpašu-
ma (kadastra Nr.8044-0080-105) zemesgabalu 
0,1987 ha platībā dzīvojamās mājas uzturēšanai.

Balsojums: “par” – 12 (J.Antonovs, P.
Balzāns, A.Brūvers, V.Bulāns, K.Dāvidsone, 
I.Pētersone, P.Pultraks, J.Neilands, M.Sprin-
džuks, K.Sprūde, E.Šēpers, N.Zviedris), 
“pret” – 1 (A.Keiša), “atturas” – nav.

Lēmums: Piekrist, ka Latvijas Republikas ne-
pilsone  L.B. iegūst īpašumā nekustamā īpašu-
ma (kadastra Nr. 8044-004-0218) zemesgabalu 
0,0653 ha platībā dārza mājas celtniecībai un 
uzturēšanai.

Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.

13. Par Ādažu novada iedzīvotāju sporta fi-
nansiālo atbalstu un naudas balvām.

Lēmums: Pieņemt nolikumu Nr.16 “Par Ādažu 
novada iedzīvotāju sporta finansiālo atbalstu un 
naudas balvām” un sagatavot to parakstīšanai.

Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
14. Par noteikumu projektu “Datortehnikas 

un tehnisko līdzekļu lietošanas un informāci-
jas sistēmu drošības noteikumi”.

Lēmums: Pieņemt noteikumus Nr.11 “Da-
tortehnikas un tehnisko līdzekļu lietošanas un 
informācijas sistēmu drošības noteikumi” un 
sagatavot tos parakstīšanai.

Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
15. Par grozījumiem Ādažu novada domes 

2013. gada 23. jūlija saistošajos noteikumos 
Nr.19 “Ādažu novada pašvaldības nolikums”.

Lēmums: Pieņemt saistošos noteikumus 
Nr.28 “Grozījumi Ādažu novada domes 2013.
gada 23.jūlija saistošajos noteikumos Nr.19 
“Ādažu novada pašvaldības nolikumā”” un sa-
gatavot tos parakstīšanai.

Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
16. Par grozījumiem Ādažu novada domes 

saistošajos noteikumos Nr.22 “Par reklāmas 
un citu informatīvo materiālu izvietošanu 
publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret 
publisku vietu Ādažu novadā”.

Lēmums: Pieņemt saistošos noteikumus 
Nr.29 “Grozījumi Ādažu novada domes saisto-
šajos noteikumos Nr.22 “Par reklāmas un citu 
informatīvo materiālu izvietošanu publiskās 
vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu 
Ādažu novadā”” un sagatavot tos parakstīšanai.

Balsojums: “par” – 12, “pret” – nav, “attu-
ras” – nav, (I. Pētersone atstāja sēdi).

17. Par grozījumiem pašvaldības budžetā.
Lēmums: Pieņemt saistošos noteikumus 

Nr.30 “Grozījumi Ādažu novada domes sais-
tošajos noteikumos Nr.3 “Saistošie  noteikumi 
par Ādažu  novada pašvaldības budžetu 2014.
gadā”” un sagatavot tos parakstīšanai.

Balsojums: “par” – 12 (J.Antonovs, P.
Balzāns, A.Brūvers, V.Bulāns, K.Dāvidsone, 
I.Pētersone, P.Pultraks, J.Neilands, M.Sprin-
džuks, K.Sprūde, E.Šēpers, N.Zviedris), 
“pret” – nav, “atturas” – 1 (A.Keiša).

18. Par 1. un 2. klases pirotehnisko līdzekļu 
tirdzniecību.

Lēmums: Piekrist, ka SIA “MK COPE” veic se-
zonas tirdzniecību ar 1. un 2. klases pirotehnikas 
līdzekļiem no 25.12.2014. – 31.12.2014. tirdznie-

cības centrā “Apelsīns”, Rīgas gatvē 5, Ādaži, pēc 
speciālās atļaujas (licences) saņemšanas.

Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
19. Par Ādažu novada Medību koordinācijas 

komisijas izveidošanu.
Lēmums: Apstiprināt Ādažu novada Medī-

bu koordinācijas komisijas nolikumu. Izveidot 
Ādažu novada Medību koordinācijas komisi-
ju šādā sastāvā: Vallija Ošiņa (Ādažu novada 
domes Attīstības un investīciju daļas projektu 
vadītāja); Gundars Krievāns (Lauku atbalsta 
dienesta Lielrīgas reģionālās lauksaimniecī-
bas pārvaldes Kontroles un uzraudzības daļas 
vecākais inspektors); Oskars Vīgants (Valsts 
meža dienesta Rīgas reģionālās virsmežniecī-
bas Ādažu nodaļas vecākais mežzinis); Kārlis 
Dadeiks (pilnvarotais pārstāvis no mednieku 
apvienības).

Balsojums: “par” – 11 (J.Antonovs, P.
Balzāns, A.Brūvers, V.Bulāns, K.Dāvidsone, 
I.Pētersone, P.Pultraks, J.Neilands, M.Sprin-
džuks, E.Šēpers, N.Zviedris), “pret” – nav, 
“atturas” – 2 (A.Keiša, K.Sprūde).

20. Par pašvaldības telpas izmantošanu.
Lēmums: Nodot bezatlīdzības lietošanā sa-

biedriskā labuma organizācijai “Ādažu novada 
pensionāru biedrība” 2015.gadā pašvaldībai 
piederošo nekustamo īpašumu – ēkas daļu Gau-
jas ielā 16, Ādaži, ar kopējo platību 201,5 kvad-
rātmetri. Noteikt šādu telpas izmantošanas 
laiku un pasākumus: 1) otrdienās, plkst. 13.00-
17.00 - galda teniss, novuss; 2) trešdienās, plkst. 
18.00-19.00 - veselības vingrošana; 3) ceturtdie-
nās, plkst. 13.00-17.00 - galda teniss, novuss; 4) 
ceturtdienās, plkst. 19.00-21.00 - senioru tautis-
ko deju kolektīva “Dēka” mēģinājumi; 5) katra 
mēneša trešajā trešdienā, plkst. 12.00-16.00 
- pensionāru ikmēneša saiets. Telpas bezatlīdzī-
bas lietošanas mērķis – Ādažu novada pensio-
nāru un represēto personu sociālās saskarsmes 
aktivitāšu organizēšanai. Izdevumus par Telpas 
uzturēšanu sedz pašvaldība.

Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
21. Par zemes domājamās daļas nodošanu 

īpašumā bez atlīdzības.
Lēmums: Nodot J.B. īpašumā bez atlīdzības 

daudzdzīvokļu mājai piesaistītā zemes gabala 
(kadastra Nr. 8044-007-0349) dzīvoklim (telpu 
grupas kadastra apzīmējums Nr. 8044-007-
0349-001016) piekrītošās 549/15523 domājamās 
daļas no ēkai piesaistītā zemes gabala.

Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.

UZMANĪBU! SVARĪGI!
Ādažu novada domes laikrakstam “Ādažu Vēs-

tis” (Nr.170) izdots informatīvs pielikums, 
kurā publicēti šādi Ādažu novada domes sais-

tošie noteikumi:
Nr.28 (25.11.2014.) “Grozījumi Ādažu novada 

domes 2013. gada 23. jūlija saistošajos noteikumos 
Nr.19 “Ādažu novada pašvaldības nolikums””. 

Nr.29 (25.11.2014.) “Grozījumi Ādažu novada 
domes saistošajos noteikumos Nr.22 “Par reklā-
mas un citu informatīvo materiālu izvietošanu 
publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publis-
ku vietu Ādažu novadā”.

Nr.30 (25.11.2014.) “Grozījumi Ādažu novada 
domes saistošajos noteikumos Nr.3 “Saistošie no-
teikumi par Ādažu novada pašvaldības budžetu 
2014. gadā”. 

Šie saistošie noteikumi publicēti arī Ādažu no-
vada domes mājas lapā www.adazi.lv, drukātā 
veidā ar tiem var iepazīties Ādažu novada Klien-
tu apkalpošanas centrā Gaujas ielā 33A, 1. stā-
vā, Ādažu novada sociālajā dienestā Gaujas ielā 
13/15, SIA “Ādažu Namsaimnieks” Gaujas ielā 16 
un Ādažu novada domes bibliotēkā Gaujas ielā 30.

Paziņojums par lokālplānojuma apstiprināšanu
Ādažu novada domes 2014. gada 25. novembra 
sēdē ir apstiprināts lokālplānojums nekusta-
majam īpašumam „Gundegas” 2.z.v., Ādažos, 

Ādažu novadā (sēdes lēmums Nr. 248). Ar de-
tālplānojuma materiāliem var iepazīties Ādažu 
novada būvvaldē un mājas lapā www.adazi.lv.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
Saskaņā ar Ādažu novada domes 2014. gada 25. 
novembra sēdes lēmumu Nr. 249 „Par atļauju iz-
strādāt detālplānojuma projektu Ādažu novadā, 
Kadagas ciemā, „Veclilavas” 2.z.v.,  uzsākta de-
tālplānojumu izstrāde ar nolūku pamatot zemes-
gabala sadalīšanu mežaparka apbūves nolūkos 
saskaņā ar Ādažu novada teritorijas plānojumu.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju ir ap-

stiprināts Ādažu novada teritorijas plānotājs 
Silvis Grīnbergs. 

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus mi-
nētā detālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt 
Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, 
Ādažu novadā, katru darba dienu domes darba 
laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi būv-
valdē:      silvis.grinbergs@adazi.lv.

Paziņojums par nekustamo īpašumu ”Intas” un ”Alises”                                                                                                                       
detālplānojuma grozījumu projekta apstiprināšanu
Ādažu novada dome 2014. gada 25.novembrī ir 
pieņēmusi lēmumu Nr. 251 ”Par Ādažu novada 
Stapriņu ciema nekustamo īpašumu ”Intas” un 
”Alises” detālplānojuma grozījumu projekta 

apstiprināšanu”. Ar apstiprināto detālplāno-
juma grozījumu projektu var iepazīties Āda-
žu novada būvvaldē Gaujas ielā 33A, Ādažos, 
Ādažu novadā, pašvaldības darba laikā.

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu
Ādažu novada domes 2014. gada 25. novembra 
sēdē ir apstiprināts detālplānojums nekusta-
majam īpašumam „Mākoņi”, Ādažos, Ādažu 

novadā (sēdes lēmums Nr. 252). Ar detālplāno-
juma materiāliem var iepazīties Ādažu novada 
būvvaldē un mājas lapā www.adazi.lv.



ZIEMASSVĒTKU DIEVKALPOJUMS
2014. gada 24. decembrī plkst. 12.00 līdz 14.00

Ādažos, Gaujas ielā 16, 2. stāvā 
Ādažu evaņģēliskās Jēzus Kristus draudzes Ziemassvētku dievkalpojums. 

Piedalīsies mūziķi no visas Latvijas. Dievkalpojumu vadīs ordinēta mācītāja Māra Krasovska. 
Aicināti kristieši ar bērniem no visām konfesijām. 

AICINA DARBĀ
Mazumtirdzniecības veikals, kas nodarbojas ar 

kosmētikas, higiēnas un sadzīves preču 
tirdzniecību t/c "Apelsīns", aicina darbā:

Aktīvus un draudzīgus pārdevējus – konsultantus 
pilnas un nepilnas slodzes darbam veikalā. 
Plašāka informācija par darba pienākumiem 

pieejama veikalā, pa tālruni 67084839, www.drogas.lv

ZIEMASSVĒTKU IESKAŅAS
PASĀKUMS  SENIORIEM 

17. decembrī plkst. 13.00 Gaujas ielā 16
Piedalās kapelāns Raimonds Krasinskis, 
Ādažu Brīvās Valdorfa skolas orķestris
Mīļi aicināti visi Ādažu novada seniori. 

Piedalās sieviešu vokālais ansamblis ”Gauja”
no Inčukalna un Ādažu vīru vokālais ansamblis.

ZIEMASSVĒTKU BALLE SENIORIEM
28. decembrī plkst. 14.00

 Kultūras centrā Gaujas ielā 33A
Būs klāti galdi, pašdarbības kolektīvu koncerts 

un dejas ansambļa ”Labvakar plus” pavadījumā.
Mīļi aicināti visi Ādažu novada seniori un 

represētie.

ĀDAŽU ROKDARBNIEČU 
ZIEMASSVĒTKU TIRDZIŅŠ

Rokdarbu pulciņa “Ādažnieces” sagatavotās
dāvanas un vēl daudz ko citu varēs iegādāties

no 13. līdz 30. decembrim
t/c “Apelsīns”

Pensionāru padome

AICINĀM ZIEDOT
Ādažu novada dome kopā ar Sociālo dienestu 
aicina Jūs arī šogad pievienoties Ziemassvētku 

labdarības akcijai, ziedojot savas �rmas 
produkciju vai naudas līdzekļus, lai ar pārtikas 

paciņām, dāvanām un eglītēm iepriecinātu 
bērnus un jauniešus ar īpašām vajadzībām, 

bērnus bāreņus, riska ģimeņu bērnus, I grupas 
invalīdus, vientuļos pensionārus, daudzbērnu 

ģimenes un novada trūcīgos iedzīvotājus. Ādažu 
novadā dzīvo 27 bērni invalīdi, 13 bērni bāreņi, 10 
jaunieši ar īpašām vajadzībām, 45 pirmās grupas 
invalīdi, 65 vientuļi pensionāri, deviņas ģimenes 

ar četriem un vairāk bērniem, 165 trūcīgie 
iedzīvotāji.

Sociālā dienesta vadītāja Ieva Roze (mob. 
29451628, tālr. 67997977)

ZIEMASSVĒTKU LABDARĪBAS AKCIJAI
Ādažu novada dome

Gaujas iela 33A, LV-2164
REĢ. Nr. 90000048472

Valsts Kase
Konts: LV23TREL9802419022000

Pasākumu atbalsta: Pasākumu organizē:  

31.12.2014 no 21:00
Ādažu kultūras centrā

31.12.2014 no 21:00
Ādažu kultūras centrā

Grandiozas Jaunā gada svinības,
četrās zālēs pie klātiem galdiem.

Programmā: 
Mūziķi, Dj’i, karaoke, iluzionists un pasākuma vadītājs ar 

dažādiem pārsteigumiem

Vairāk informācijas: www.adazi2015.lv
Vietu rezervācija pa tālr.: 25559666.

Ir iespēja rezervēt 2x, 4x, 6x, 8x un vairāk vietīgus galdiņus.

Biļetes cena 58.00 EUR.
Pēc svinībām ir iespējams transfērs uz Rīgu.

No sirds sveicam
seniorus jubilejā! 

Velgu Freimani 70 g. 
Jāni Kukaini 70 g.
Robertu Dovjatovu 75 g. 
Birutu Krūzi 75 g. 
Annu Mihejevu 75 g. 
Janīnu Ņikišinu 75 g.
Elvīru Berg�eini 80 g. 
Uldi Līdi 80 g.
Valentīnu Meikšāni 80 g.
Lūciju Rauzu 80 g.
Veroniku Seglenieci 80 g. 
Jekaterinu Undiku 80 g. 
Herbertu Balodi 85 g. 
Antonu Koponānu 85 g. 
Mirdzu Lūsi 85 g. 
Olgu Ramkoviču 85 g. 
Jāni Skrīveri 85 g. 
Valentīnu Kočetovu 95 g.

Cieņā un sirsnībā, 
Ādažu novada dome 

ZIEMASSVĒTKU DIEVKALPOJUMI 
ĀDAŽU MILITĀRĀS BĀZES KAPELĀ

Trešdien, 24. decembrī plkst. 15.30
Ziemassvētku vakars − Ganiņu sv. Mise

Ērģelniece Aina Dzene


Ceturtdien, 25. decembrī plkst. 15.00
Kristus dzimšanas sv. Mise bērniem


Svētdien, 28. decembrī plkst. 15.00

Draudzes kopīgi saliktā sv. Mise par dzīvajiem un 
mirušajiem civilo gadu noslēdzot


Svētdien, 2015. gada 4. janvārī plkst. 15.00
Kunga epifānijas svētki − Zvaigznes diena

Tiks svētīts krīts, vīraks, zelta un sudraba rotaslietas
Piedalās Ādažu Kultūras centra senioru vokālais 

ansamblis "Gaujmalas lakstīgalas"− vadītāja Elīna 
Bukovska, koncertmeistars Ivars Kraucis un Ādažu 

Kultūras centra vīru ansamblis Gunāra Freidenfelda 
vadībā


Tiem, kuri vēlas kristīties, laulāties un sagatavoties 
sakramentu pieņemšanai, var pieteikties pie

priestera Ilmāra Kravaļa t. 25909060
Pirms katras sv. Mises plkst. 14.00 Rožukronis un 

Grēksūdzes sakraments
Ierodoties armijas bāzē, jāuzrāda personas 

apliecinošs dokuments
Tuvāka informācija pa tālr. 26434830

(kapelāns Raimonds Krasinskis)

MOBILAIS MAMOGRĀFS
Ādažos 7. janvārī

Pie Ādažu slimnīcas, Gaujas ielā 13/15
Sievietes tiek aicinātas veikt krūšu izmeklējumus 

tuvāk savai dzīvesvietai
Uz mamogrāfa pārbaudi iepriekš jāpierakstās!
• Sievietēm, kuras ir saņēmušas uzaicinājuma 
vēstuli no Nacionālā veselības dienesta, valsts 
skrīninga programmas ietvaros izmeklējums ir 
bez maksas (uzaicinājuma vēstule ir derīga 2 
gadus kopš iesūtīšanas datuma).
• Ar ģimenes vai ārstējoša ārsta norīkojumu −
izmeklējums maksā EUR 2.85 
• Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša ārsta norīkojumu, 
kuram NAV līgumattiecību ar Nacionālo veselības 
dienestu − PAR MAKSU.

Pieraksts pa tālr.: 67 14 28 40, 27 86 66 55
Sīkāka informācija:

www.mamografija.lv,  info@mamografija.lv

BĒRNU ĀRSTS
Ar 2014. gada 1. decembri

PSIA "Ādažu slimnīca" darbu uzsākusi 
ģimenes ārste Ginta Veide

Pierakstīties pie ārstes var pa tālruņiem  
67997703, 25621060

ĀDAŽU VIDUSSKOLA AICINA DARBĀ
 astronomijas pulciņa vadītāju/interešu izglītības 

skolotāju 
ar 2015. gada 5. janvāri

Prasības: 
atbilstoša izglītība un profesionālā kvali�kācija, t.i. 
bakalaura grāds vai otrā līmeņa augstākā izglītība 
atbilstošā nozarē un B programma pedagoģijā vai 

interešu izglītībā vismaz 72 stundu apjomā; 
teicamas komunikācijas prasmes. 

Par priekšrocību tiks uzskatīta:
1. iepriekšēja pedagoģiskā darba pieredze skolā;
2. svešvalodu zināšanas;
3. līdzdalība starptautiskos izglītības projektos.

CV un pieteikuma vēstuli sūtīt uz vidusskola@adazi.tl.lv 
Papildu informācija pa tālruni 67996165
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